Notulen Algemene Leden Vergadering 2-11-2019 BVN
Aanwezig: 7 personen.
Voorzitter: Jip Driehuizen
Notulen: Ivonne van Dijk
Inleiding:
Er zijn onvoldoende reacties gekomen om het bestuur te vervangen of te versterken. Het huidige bestuur is niet in
staat om te voldoen aan wensen/plannen die genoemd zijn voor de vereniging, zoals het onderhouden van
contacten met buitenlandse verenigingen, netwerken, organisatie van symposium. Daarnaast kost het
bestuursoverleg veel energie op het gebied van onderlinge afstemming en is de afstand tussen de afzonderlijke
bestuursleden te groot om regelmatig bij elkaar te komen.
Punten die vervolgens naar voren komen en waarover gepraat wordt, zijn :
 Vereniging is een netwerk; wat zijn ambities van de vereniging/ van de individuele leden.
 Afstemming onderling is belangrijk. Netwerk denken is belangrijker dan ‘vereniging- denken’.
 vereniging niet vergelijken met andere verenigingen maar uitgaan van wat er op dit moment mogelijk is.
Wat kan er wel:
Slaapstand; in de KvK volgens regels (zo nodig nog nader te onderzoeken), incl. jaaroverzicht voor gedane
activiteiten, bv website onderhouden.
Er zijn/worden verschillende wensen genoemd:

samenwerken met NIP of andere verenigingen bijv. ISMA

thema dag georganiseerd door iemand (op persoonlijke titel) die daarvoor bijvoorbeeld het BVN –
netwerk kan gebruiken voor meer bekendheid en betrokkenheid.

Uitnodiging + reminder(s) voor allerlei vragen, bijeenkomsten, etc.

Bewustwording leden: Wat kom je halen, wat kom je brengen – inspiratie, lunch, stukje over …, casus.

Iedereen heeft een andere functie binnen het netwerk; leden voor onderhoud van website, contacten
onderhouden, intervisie/supervisie nieuwe leden, deskundigheidsbevordering/ scholing door individuelen.
acties van individuele leden die voor het netwerk interessant kunnen zijn:
Hartfocus; nieuwsbrief 4x per jaar voor wie zich wil aanmelden of vragen heeft, mail naar
info@hartfocus.nl
nieuwsbrief Danielle Matto
Conclusie n.a.v. het overleg:
Doel v.d. vereniging: Er worden geen lange termijn plannen gemaakt die meer actie vragen dan
onderstaande activiteiten. Vooralsnog worden deze onderstaande activiteiten verdeelt en uitgevoerd
door het bestuur. Volgende Algemene Leden Vergadering zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden
waar de onderstaande punten zullen worden geëvalueerd.
 Website optimaal houden: Nieuws pagina/ zoekwoorden: hartcoherentie en biofeedback
 Onderzoeken/ literatuur/ etc. low key houden of leden individueel benaderen met een concrete
vraag.
 Ledenaantal blijft langzaam groeien
 1x per jaar AOV waarbij er een onderwerp is dat op de voorgrond staat; met kort bespreking van
noodzakelijke onderwerpen.
 Contributie omlaag (en interen op de pot) dit lijkt wenselijk en reëel.
Doel v.h. bestuur:
Focus: op handhaving huidige activiteiten
Website onderhouden – ondersteuning noodzakelijk
Inhoudelijke jaarlijkse bijeenkomst organiseren
Eisen nieuwe leden: toelatingseisen handhaven; lidmaatschap 45,-- moet wel wat opleveren.
 Bestuur: gaat bekijken wat wel gedaan zal worden en gaat vragen wie restant wil oppakken.

