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Assen,  1 oktober 2019  
 
Geachte NWP-leden en ere-leden, 
 
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de  
 
  ALGEMENE LEDEN VERGADERING 
 
  Datum :  Zaterdag 12 oktober 2019  
 

De vergadering vindt plaats in:      
Hotel Van der Valk Veenendaal  
Bastion 73   
3905 NJ Veenendaal 
 

Het hotel is uitstekend te bereiken met eigen of openbaar vervoer.  
 
U bent welkom vanaf 09.30 uur. In de ontvangstruimte (1e etage) wordt gezorgd voor koffie en thee. 
Aanvang vergadering 10.00 uur en wordt uiterlijk om 12.30 uur gesloten.  
Aanvullend wordt er een lunch geserveerd.  
 

Na de lunch vervolgen we de middag met de presentatie van Dorothé Lueb  Zij geeft een 
presentatie over neurodegeneratieve ziektebeelden, w.o. Parkinson. 
 
Dorothé is haar carrière begonnen als ondernemer in de horeca. Na een HBO opleiding in 
het personeelswerk is ze jaren lang werkzaam geweest als interim HR manager. Haar 
interesse in ziekte en gezondheid heeft haar vervolgens op de Hogeschool voor 
Natuurgeneeskunde in Arnhem en op de Volksacademie voor Natuurgeneeskunde in den 
Bosch doen belanden. Daarna heeft zij nog verschillende vervolgopleidingen gevolgd.  
De belangrijkste: Basisopleiding Orthomoleculaire Geneeskunde bij Van Nature; Manuele 
Lymfedrainage voor Heilpraktiker bij Wittlinger (Dr. Vodder Schule) in Walchsee; Manuelle 
Lymphdrainage am Pferd bij Prof. Dr. D. Berens von Rautenfeld aan de Veterinaire 
Universiteit in Hannover; Klinische Psycho-Neuro-Immunologie I en II bij prof. B. van Dam en 
L. Pruimboom en de Master of Science in de Klinische Psycho-Neuro-Immunologie aan de 
Universiteit van Gerona (Spanje). 
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Dorothé geeft al sinds 1990 opleidingen en cursussen. Ze staat dus al bijna 30 jaar voor de 
klas. Dorothé weet met een enorm enthousiasme over ziekte en gezondheid te vertellen. 
Haar kracht ligt erin, ingewikkelde begrijpelijk, eenvoudig en vooral beeldend uit te leggen. 
 
Voor deze dag ontvangt u studiepunten voor uw licentie: 
vergadering:                                           2 studiepunten 
Presentatie Dorothé Lueb                             2 studiepunten 
 

• Aanmelden en het doorgeven van dieetwensen voor de lunch kan tot 7 oktober  2019.  

• vragen aan het bestuur vóór 7 oktober schriftelijk in te dienen per e-mail: info@nwp-
natuurgeneeskunde.nl 

 
Het bestuur hoopt u te ontmoeten.

mailto:info@nwp-natuurgeneeskunde.nl
mailto:info@nwp-natuurgeneeskunde.nl
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Agenda Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2019. 
 
 
 
 

 
1. Opening en welkom 

 
2. Vaststellen agenda  

 
3. Mededelingen van het bestuur 

 
4. Ingekomen stukken / Ingekomen vragen 

 
5. Goedkeuring notulen ALV 6 april 2019 

De concept notulen staan op de website voor leden:  
http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl  via login voor leden 

 
6. Rick Denkers, Voorzitter NFG  

 
7. Alliantie Lijfstijl Interventie Professionals – voortgang ALIP 

 
8. Jubilarissen 

 
9. Pauze 

 
10. KAB  

 
11. Visitatie  

 
12. Begroting 2020 

 
13. Jaarverslag 2018 

 
14. Beantwoorden ingekomen vragen van de leden 

 
15. Rondvraag 

 
16. Sluiting  
 
 
 
 
    

http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/

