Notulen van ALV 18 november
Het programma voor de Algemene ledenvergadering voor 18 november ziet er als volgt uit:
10.30 – 11.00 Ontvangst aan Nieuwe Keizersgracht 58
11.00 – 13.00 Bezoek aan Hermitage Museum met tentoonstelling ‘Hollandse meesters uit de
hermitage’
13.00 – 15.00 Vergadering over de toekomst van de BVN
Agenda
1-Welkom en nadere toelichting of inbreng voor de agenda
2-Notulen ALV 2016 én evaluatie van voorgenomen taken
3-Toelichting op financiële situatie
4-Bespreken van de toekomstopties
Benoeming/verkiezing nieuwe secretaris (en ander lid?)
Rondvraag
NOTULEN d.d. 18-11-2017
Aanwezig: Danielle Matto, Jeanine van Kampen, Hans Samson, Mary van Mourik, Evelyn Kempenaar,
Peter Vaessen, Orenda Karres, Marinka Stolk, Jip Driehuizen
Notulen: Ivonne van Dijk
Afwezig met melding: Anita Zuiderveld, Ellen Vriends (lid in wording), Dave Pilon, Annette Booiman,
Jorn Hogeweg, Pieter Holtland, Alice Korenromp, Hanneke Driessen.
1 - Welkom door Jip – Er is veel aandacht geweest voor de week van werkstress/ burn-out.
Jammer genoeg geen meldingen vanuit BVN op dit gebied. Hoe dit te veranderen? En wat te doen
met de BVN voor de toekomst.
Notulen van de vorige keer (jaar geleden): Vorig bestuur heeft functie neergelegd na vorig keer. Jip
bleef als enthousiasteling over. Nieuwsbrieven konden doorgaan. Symposium was geen optie.
Website bleek ook een probleem om bij te houden.
2 – Symposia die in het verleden zijn gehouden, kregen voldoende belangstelling en hebben ook
financieel voldoende opgeleverd. Vanuit BMC – neurofeedback was en is er bijvoorbeeld wel
interesse in de vereniging maar het bleek vorig jaar niet tot meer leden te leiden. Een aantal mensen
lijkt toch wel geïnteresseerd en wil waarschijnlijk alsnog wel lid worden. Daarnaast zijn er af en toe
nog aanmeldingen.
Wat moet er gebeuren om de biofeedback vereniging gaande te houden. De lijst met activiteiten en
taken van vorig jaar heeft tot weinig geleidt. Deze punten zijn nog steeds actueel. Daarnaast hebben
de verschillende mails en oproepen tot nu toe niet voldoende menskracht opgeleverd.
Er wordt genoemd dat het goed is om een persoonlijk appel te doen op mensen via een bericht of
telefoontje. Niet via een algemene mail. Daarbij is het ook van belang dat er een duidelijk
afgebakende taak/ vraag ligt.
Biofeedback incl. neurofeedback moet helder en duidelijk neergezet worden. Uitgangspunt is:
biofeedback is een therapie die werkt m.b.v. apparatuur. Verschillende categorieën en methodes
beschrijven voor herkenbaarheid voor cliënten. Dit kan in een later stadium uitgewerkt worden. Een
en al is al uitgewerkt in de statuten en dit moet worden uitgezocht. (denk hierbij aan een
stressprofiel. Maar ook Zengar, wat we niet als biofeedback zien.)
3 - Financiële situatie: Marinka heeft de kas bijgehouden. Deze is gecontroleerd en goed bevonden
door de kascommissie (Evelien en Janine). Er staat nu ruim 14.000 euro in kas. Het aanvankelijke

bestuur heeft als doelstelling gehad om een buffer op te bouwen zodat er mogelijkheden zouden zijn
voor bijvoorbeeld een congres. Deze zuinigheid in de begintijd van de BVN heeft nu als resultaat dat
er nog verschillende mogelijkheden denkbaar zijn.
Begroting is in 2-en opgesteld vooruitlopend op wat de plannen gaan worden. Hierover zijn geen
vragen.
4 - Toekomstscenario:
Wat is de meerwaarde van een gemeenschappelijk platform. Waarom zou er een BVN moeten zijn?
Gebruikmaking van reserves en nieuwe poging wagen.
Websites: als er doorgegaan wordt met een nieuwe website worden er meerdere offertes gevraagd.
Een nieuwe website is bij voortgang wel een vereiste wordt besloten. Daarbij is het van belang dat
het niet gekoppeld is aan iemand (b.v. in het bestuur) maar dat ieder ander werkzaamheden rondom
de website moet kunnen overnemen. Voorop staat dat de nieuwe website gebruiksvriendelijk is voor
het bestuur.
Wat betreft de inhoud kunnen een aantal dingen waarschijnlijk overgenomen worden. Dit zal t.z.t
met websitebouwer besproken worden. Verandering in formuleringen kunnen noodzakelijk zijn voor
de zoekoptimalisatie. Vorm en inhoud van de teksten worden geredigeerd.
Congres: oftewel een symposium van een dag. Jip wil zich oriënteren op mogelijkheden voor een
congres. Andere leden zijn hier niet direct enthousiast over. Het idee van een congres of symposium
wordt wel als doel gezien en is iets waar iedereen wel naar toe wil. Wanneer dit moet gaan
plaatsvinden is nog niet aan de orde. Er wordt overeenstemming gevonden in het besluit dat het
bespreken van een congres wordt uitgesteld. Dit onderwerp zal in juni terugkomen op de agenda en
dan wordt besproken hoe ‘de vlag erbij hangt’ voor de vereniging en of het organiseren van een
congres een mogelijkheid is.
Groei van de vereniging: Besloten wordt dat groei in deze fase van de vereniging niet het belangrijkst
is. Het weer stevig neerzetten voor een fundament is belangrijk. Onderling contact van de leden,
betrokkenheid, duidelijkheid over taken worden genoemd. Er is voldoende enthousiasme om door te
gaan. Meer leden wordt niet als eerste vereiste gezien. Er is voldoende verwachting dat het
ledenaantal zal groeien als het enthousiasme en het bestaan van de vereniging duidelijk is.
Ideeën die al brainstormend boven komen zijn onder andere:









op 3 locaties de mogelijkheid bieden om intervisie o.i.d. samen te hebben
de vereniging als kwaliteitsmiddel. Hoe kunnen we de kwaliteit van leden aantonen.
vindbaarheid op de website in categorieën
Kennisoverdracht.
Discussieplatform/ nieuwsbrief
Groepsvorm/forum bij Linked In en/of facebook
Webinar
Lidmaatschap online tijdschrift en papier AAPB.org gezamenlijk lidmaatschap voor
vereniging zou mooie optie zijn. Dit is een onderwerp

Bovenstaande ideeën zijn niet verder uitgewerkt en kunnen de komende periode overdacht worden.
In juni kunnen deze ideeën op de agenda komen voor verdere uitwerking en/of bespreking.

Vereisten:
Het officiële gedeelte van de vereniging, de afhandeling van secretariaat en bankgebeuren moet
geregeld worden:


Marinka en Ivonne gaan secretariaatswerk overzichtelijk en afgebakend maken en kijken wie
dat zou kunnen gaan doen.

Keuze en doelstelling nu:
Website optimaliseren en moderniseren. En taken overzicht duidelijk hebben. We kunnen €
4000 van het budget aanspreken om de website te vernieuwen
In juni nieuwe bijeenkomst met leden en volgende stap bepalen.
Kamer van Koophandel: De gegevens van Anita moeten veranderd worden naar nieuw bestuurslid.
Pieter en Jip.
Bankgegevens moeten verhuisd worden naar nieuw bestuurslid Evelien Kempenaar en Marinka
gaan dit regelen.
TAKENLIJST/ IDEEEN:
Idee: Een congres wordt voor het komende jaar uitgesteld. Tijdens de volgende ledenvergadering in
juni zal hierop teruggekomen worden. Op dit moment is de meerderheid het erover eens dat een
congres geen prioriteit heeft. Als het zover is dan kan het bestuur contact opnemen met Danielle
Matto. Zij geeft aan hieraan mee te willen werken. Het voordeel is ook dat Danielle een groot
ledenbestand heeft waar gebruik van gemaakt kan worden.
Idee: Verslaglegging als onderwerp uitwerken. Het samen delen van inhoud zodat een efficiënt
format neer gezet kan worden waar iedereen profijt van heeft.. (soort denktank) Mary, Evelien,
Orenda.
Idee: Orenda wil graag aandacht voor het stressprofiel; hoe kan dit goed in de markt gezet worden.
Hoe kunnen we als BVN het ‘product’ stressprofiel promoten. Dit zou bijv. in blog vorm kunnen
komen op de website. Maar misschien vooral eerst in een werkgroepje uitgewerkt kunnen worden.
Idee: Duidelijk maken op de website (denk ook aan www.stressprofiel.nl) waar de stressprofielen
voor gebruikt kunnen worden. Mensen kunnen dan na het afnemen van een stressprofiel beter zicht
krijgen wat een geschikte doorverwijzing zou kunnen zijn; welke richting voor vervolgbehandeling
gedacht kan worden.
Aktie: Mary, Orenda en Jeanine willen teksten die op de website geplaatst dienen te worden
doorlezen en redigeren.
Aktie: Website: Jip wil met de website aan de slag.
 Jip gaat zich bezighouden met het opzetten van de nieuwe website. Hij zal de inhoud van de
huidige website herzien/herschrijven en doorgeven aan Mary, Orenda en Jeanine voordat
deze geplaatst worden op de (nieuwe) website.

Mary en Orenda geven aan dat zij t.z.t wel een bijdrage willen leveren als er afgebakende taken
duidelijk zijn.
Contributie:



Oude leden betalen geen contributie tot en met eind 2018; vanaf 2019 eventueel weer
betalen.
Nieuwe leden betalen wel contributie: 75,00 voor aspirant leden

Doelstelling van de vereniging: zie vorige notulen
Rondvraag:
Marinka: de begroting optie 2 gaat van kracht. (dus geen congres, alleen de website) zie bijlage.
Peter wil geen lid van de vereniging blijven maar wel soort van donateurschap. Belangstellend erelid
van verdienste komt dus in aanmerking! Eerst natuurlijk officieel afmelden bij het (gehele)
secretariaat.
4 – Jip geeft nog uitleg over app van medcat. Hij legt uit dat dit product vooral niet blijkt te werken
en daarnaast veel te duur is.
Besloten wordt om verder geen inhoudelijke bijdrages te houden vandaag.
Agendapunten voor volgende overleg in zaterdag 9 juni 2018 (voorlopige datum):






Website
Regelzaken: secretariaat en bankgegevens overschrijven.
Uitwerken van genoemde ideeën.
Bespreken van de mogelijkheden voor een congres/ symposium
Intervisie met inleidingen

