
 

 

Jaarverslag NWP bestuursvergaderingen 2018. 
 
 
Bestuursleden NWP 2018 
Ann Jurriens-Velthorst (voorzitter), Piet Peizel (secretaris), ReinZetzema 
(penningmeester), 
Jeroen Schreuder (bestuurslid), Ingrid Berendsen (bestuurslid), Alie Heidema 
(bestuurslid). 
 
Rein Zetzema afgetreden 26 november 2018 als bestuurslid / penningmeester. 
 
Het NWP bestuur heeft 9 reguliere bestuursvergaderingen gehouden. 
 
De Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden op 25 mei en 26 november 
2018. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 8 januari 2018; alle bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Het 70 jarig jubileum van de NWP in april wordt besproken, het krijgt de titel “Jong 
en Vitaal“. 
Voor de avond wordt muziek besproken en georganiseerd. 
De gasten ontvangen een cadeautje (kosten ongeveer € 3.000,00) in een tasje met 
ons nieuwe NWP logo. 
Het NWP Magazine komt voor het jubileum uit met extra exemplaren om aan 
genodigden (niet leden), uit te reiken. 
 
KAB  
Inzake AVG regeling kan digitaal worden aangeboden aan leden. Er worden 350 
ingekocht door de NWP (per lid € 5,00 ) besluit om het bedrag uit het 
lidmaatschapsgeld te betalen.  
 
Financiën  
Rein Zetzema krijgt vanuit het bestuur de opdracht om uit te zoeken wat de kosten 
zijn, wanneer we overgaan naar een administratie kantoor en de administratieve 
handelingen uitbesteden.  
Rein kan dan de toezichthoudende penningmeester worden. 
 
Corry Dijk, secretariaat medewerker, heeft een draaiboek gemaakt van haar 
activiteiten voor de NWP, zij stuurt het ons toe. 
 



 

 

Bestuursvergadering van maandag 19 februari 2018; alle bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Extra licentie K.P.N.I. Opleiding, Natura Foundation (Dr. Leo Pruimboom) zij zien 
graag dat studenten na het afstuderen lid worden van de NWP omdat de NWP 
breder is qua licenties en daardoor beter past bij K.P.N.I. 
 
De nieuwe website van de NWP, het nieuwe logo en de nieuwe naam 
Natuurgeneeskundig Werkende Professionals, gaat in de lucht. 
 
Jubileum 
Vorderingen besproken presentje wordt een fruit infuser fles met het nieuwe NWP 
logo. 
Een prijs voor de quiz die ’s avonds wordt gehouden wordt een bon voor Thermen 
Bussloo. 
Diner is geregeld. 
Vanwege het jubileum komt er een kleine ALV d.d. 25 mei. 
 
Arbeidsovereenkomst Corry Dijk 
De wens van Corry is om alsnog een arbeidsovereenkomst te krijgen. Het bestuur 
was er vanuit gegaan dat er een werkovereenkomst zou zijn en getekend bij 
Meeuwsen Ten Hopen, echter Corry kan dat niet terugvinden. Het is onduidelijk 
welke afspraken zijn gemaakt. 
Piet Peizel gaat met Corry in gesprek over het overdragen van de werkzaamheden 
van het secretariaat. 
 
 
 
Financiën 
Wanneer wij de boekhouding door de accountant laten maken, moeten we ter 
controle een andere accountant hebben die de stukken beoordeelt, of de statuten 
wijzigen zodat er geen accountantsverklaring nodig is en een kascontrole commissie 
instellen die controle kan uitvoeren. 
Een andere optie is, een administratiekantoor inhuren en bij onze accountant 
blijven. 
Wanneer we voor het laatste kiezen dient er veel te worden uitgezocht v.w.b 
betalingen, declaratieformulieren (daar veel hiervan door Corry wordt uitgevoerd). 
 
Website 
Deze is op 19 februari online gegaan dankzij de inspanningen van Alie Heidema. 
Alie is in gesprek met een filmmaker, voor korte filmpjes op de website. 
Het bestuur is al akkoord gegaan met de globale inschatting van de kosten hiervan. 



 

 

 
Ingrid Berendsen maakt de Nieuwsbrieven voor de leden na ieder vergadering. 
 
Er zijn 2 nieuwe leden voor het Tuchtcollege t.w., Anouk Brummen en Wilma Bast. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 26 maart 2018; alle bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
HVNA problematiek;  
Piet en Ann hebben een gesprek met 2 docenten van HVNA. Zij gaan de opleiding 
Natuurgeneeskunde, zelfstandig op een andere locatie  voortzetten en willen graag 
geaccrediteerd worden door NWP. 
 
De nieuwe NWP muurschilden zijn binnen, er wordt gestemd om de borden te koop 
aan te bieden aan de leden tegen een gereduceerde prijs van € 35,00. Deze actie 
geldt tot 1 juli, daarna wordt de prijs € 50,00. 
 
AVG 
Hiervan hebben de leden een werkoverzicht ontvangen. 
 
Jubileum april 2018 
179 leden hebben zich aangemeld en 25 betalende bezoekers. 
Het jubileum wordt gehouden in Hotel van Oranje. 
De lunch zal gericht zijn op “Jong en Vitaal”. 
 
Vastgesteld wordt dat de ALV op 25 mei 2018 gehouden wordt, locatie Brandpunt te 
Baarn. 
 
Mededelingen 
Jeroen en Ann hebben binnenkort een gesprek met een administratiekantoor. 
Het Tuchtcollege is op 28 februari 2018, informatief bij elkaar gekomen. Het 
secretariaat wordt verzorgd door de ZHONG. 
Er ligt een voorstel van een bedrijf “Branding” hierover is voorlichting mogelijk. 
 
Arbeidsovereenkomst / Functiewaardering Corry Dijk 
Piet heeft met Corry gesproken en er ligt een overzicht van alle werkzaamheden. Er 
volgen nog meer gesprekken. 
 
KAB 
De KAB is een vereniging en niet BTW plichtig. De Geschillen instantie wordt wel 
BTW plichtig. 



 

 

De penningmeester van de NVKH wordt ook penningmeester van de Geschillen 
instantie. 
Het bestuur van de KAB wil naar een vergoedingensysteem van € 50,00 per uur. Een 
vergadering van 2,5 uur is dan €125,00. De bijdrage aan de KAB zal hierdoor hoger 
worden. 
Vooralsnog kunnen de meerkosten worden betaald uit het startkapitaal dat al 
eerder is overgemaakt door de aangesloten verenigingen. 
 
 
Financiën 
Het jaar 2017 is met een positief resultaat van € 23.000,00 afgesloten. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 30 april 2018;  
alle bestuursleden aanwezig en op uitnodiging Corry Dijk. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Op uitnodiging is Oscar Print van HISCOX aanwezig om de polisvoorwaarden te 
bespreken. 
 
Er is een offerte binnen gekomen van NPD voor een Out-line workshop, er wordt 
gekeken of leden hiervoor belangstelling hebben. 
 
AVG 
Er wordt een nieuw stuk doorgezonden naar de leden pagina van de website. 
 
De ZHONG heeft een jubileum. Ingrid Berendsen gaat er namens de NWP naar toe 
en zal namens de NWP een cadeau aanbieden. 
 
Alie Heidema mag een laptop uitzoeken, in bruikleen van de NWP, voor 
werkzaamheden m.b.t. de website. 
 
De resultaten van de enquête is gemiddeld een 8,5. 
De agenda voor de ALV van 25 mei 2018, is vastgesteld. 
 
Er komt informatievoorziening voor de leden over AVG. 
 
Overleg HVNA 
Doorstart gaat plaatsvinden op een locatie in Utrecht. Alle docenten en 
leermethoden v.d. HVNA gaan mee, dus accreditatie. 
 
Overleg Bonusan / Natura Foundation  



 

 

Zij gaan de opleiding verbreden. Voorheen gingen studenten richting MBOG omdat 
de opleiding te gering was qua inhoud voor lidmaatschap bij de NWP. 
De vraag is wat moet er gebeuren om studenten aan te melden bij de NWP, komt 
vervolg op. 
 
Financiën 
Bestuursleden tekenen de accountantsverklaring. 
 
Mededeling  
Er moet ieder jaar een bestuursverslaglegging komen over het afgelopen jaar, 
ingaande 2018. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 4 juni 2018; alle bestuursleden aanwezig en op 
uitnodiging Leon Gras. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Jeroen en Ann gaan de veranderingen bij de administratie en financiën voortzetten. 
Rein Zetzema geeft aan niet vermeld te willen worden als actiepunt houder 
(Financiën). 
 
Het schema met de werkzaamheden van Corry Dijk is klaar. Er wordt voorgesteld dat 
Corry Dijk een arbeidscontract krijgt tot haar 70e jaar (februari 2020) en dat zij het 
laatste jaar meewerkt aan de overdracht van haar werkzaamheden naar het 
administratiekantoor. 
 
Door Alie en Ann worden offertes aangevraagd om de NWP folders te vernieuwen. 
 
De statuten van de NWP moeten worden aangepast. 
 
De aangeboden cursusdag NPD (Brand your business) wordt afgeblazen. Er is te 
weinig animo voor onder de NWP leden. 
 
Aan de orde kwam dat de klachtenfunctionarissen te veel onderscheid in methodiek 
hebben, dit wordt voorgelegd aan de KAB. 
 
Financiën 
Alle accountantsverklaringen zijn afgegeven. 
 
Website 
Er zijn al 2 filmpjes klaar en die zien er goed uit. 
 



 

 

Jeroen en Alie gaan zich buigen over de vergoedingsregeling van bestuursleden. 
Deze vergadering en de progressie die is gemaakt, wordt geëvalueerd door Leon 
Gras. 
 
Voorbespreking 4 juni 2018 
Opleiding Instituut CAM besproken met directeur Gerda Peerenboom. Piet, Alie en 
Ann gaan in september overleggen of Instituut CAM geaccrediteerd kan worden. 
 
De offertes van HISCOX (aansprakelijkheidsverzekering voor leden) is besproken er 
moeten formulieren worden ingevuld. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag16 juni 2018; alle bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Ann en Piet maken na de vakantie een afspraak met Corry Dijk en gaan in gesprek 
over de toekomstbestendigheid van het secretariaat. 
 
Daniël Nelck stopt aan het eind van het jaar als klachtenfunctionaris. 
 
Offerte folders 
Offerte Joyce Vermeeren / offerte Inspired Communications 
Herziene offerte Joyce Vermeeren met voorstel tot samenwerking met Inspired 
Communications. Deze wordt goedgekeurd. 
 
KAB organiseert volgend jaar een cursus voor de klachtenfunctionarissen. 
 
PTO   
Er komen niet veel reacties op. 
 
Financiën  
Dit jaar draaien we verlies met € 35.000,00 mede ten gevolge van daling ledental en 
de kosten van het 70 jarig jubileum (€60.000,00) en de uitgave van de eerste editie 
van ons ledenblad NWP Magazine 
 
 
Juli  
Geen bestuursvergadering 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 27 augustus; afwezig: Ann Jurriens, overige 
bestuursleden aanwezig. 



 

 

 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten:  
Er worden vragen gesteld over leefstijl coaching door leden. 
 
Contract Corry Dijk 
Corry vraagt tevens een getuigschrift van het bestuur, dat zij al sinds 2001 dit werk 
naar volle tevredenheid heeft verricht. 
Het bestuur vraagt zich af wat hier achter zit. 
Het contract wordt ter beoordeling doorgestuurd voor juridisch advies. Wettelijk 
gezien, eindigt een arbeidscontract op 70 jarige leeftijd. 
 
Vrijstelling bestuursleden van contributie, dat dient voorgelegd te worden aan de 
leden in de ALV. 
 
Oprichting ALIP (Alliantie Leefstijl Interventie Professionals)  
Oprichters zijn NFG (Rick Denkers), NWP (Jeroen Schreuder, Ann Jurrëns) en Inspired 
Communications (Sacha van den Ende). 
ALIP gaat een website opzetten, zorgverzekeraars contacten en een begroting 
opstellen. 
 
KAB 
KAB is in gesprek met VEKTIS om tot een overeenkomst te komen. 
 
Financiën  
Geen meldingen. 
 
Er gaat een Nieuwsbrief uit naar de leden. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 22 oktober 2018; alle bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Er ligt een vraag van een lid van de NWP. MECEBI, is commercieel en vraagt om 
samenwerking met de NWP. Hieraan zit een financieel kostenplan. 
Het bestuur besluit om als beroepsvereniging hiermee niet akkoord te gaan. 
 
Statuten Beroepsvereniging wijzigen  
Naamsverandering i.v.m. herzien logo NWP. 
 
Qing Bai opleiding voor Shiatsu  
Verzoekt NWP om aanwezig te zijn bij de diplomering van haar studenten. 
Dat zal worden gehonoreerd. 



 

 

 
Opdracht Vergoeding bestuursleden 
Voorstel voor de ALV. 
 
Ook Meta Hiemstra stopt als klachtenfunctionaris. Het bestuur laat een oproep 
plaatsen in de Nieuwsbrief voor 2 nieuwe klachtenfunctionarissen. 
 
Mededeling  
Zorgverzekeraar Zilveren kruis, wil nog maar verder met 5 behandelvormen. NWP 
heeft er 12.  
Er moet een voorstel komen. 
 
Er gaat een Nieuwsbrief uit namens het bestuur. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 26 november 2018; afwezig: Rein Zetzema, 
overige bestuursleden aanwezig. 
 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Er heeft op 26 november een gesprek plaatsgevonden ten kantore van Mr. Leo 
Blokland, met  
Rein Zetzema en Ann Jurriens (voorzitter NWP), na een lang gesprek is door de 
voorzitter van de NWP aan Rein een brief overhandigd betreffende ontzetting uit 
het lidmaatschap van de NWP als penningmeester met als reden, onverenigbaarheid 
in karakters. 
 
Klachtenfunctionaris 
2 NWP leden hebben zich beschikbaar gesteld als klachtenfunctionaris, te weten: 
Bertha van Schalen en Brigitte van Bakel. 
Zij worden aangemeld bij de KAB. 
 
Ontzetting Rein uit het bestuur  
Wat te doen; 
Melden bij de KvK uit het bestuur en uit de stichting; 
KAB krijgt een brief en Ann zal voorlopig tijdelijk waarnemen in het KAB bestuur.; 
NWP leden informeren; 
Banken moeten worden geïnformeerd en bankzaken opnieuw regelen. 
Financiële administratie overdragen aan NFG. 
Interim penningmeester regelen in het bestuur. 
 
 
Bestuursvergadering van maandag 17 december; alle bestuursleden aanwezig. 



 

 

 
Belangrijkste bespreekpunten en besluiten: 
Voortgang ontzetten Penningmeester 
Overnemen werkzaamheden penningmeester. Jeroen Schreuder stelt zich 
beschikbaar als interim penningmeester. 
Gesprek plannen met accountant Carel van Eijs. Jeroen en Ann maken een afspraak. 
Vervolgacties omtrent bankzaken / bankpassen. Piet neemt dit op zich. 
 
Wijzigingsvoorstellen aansprakelijkheidsverzekering Oscar Print. 
 
Manuel NWP  
Is gewijzigd en kan op de website worden geplaatst. 
 
Algemene leden vergaderingen gehouden op 25 mei 2018. 
Verwijzing naar notulen. Deze staan op de website. 
 
Extra ingelaste ALV op 26 november 2018  
Goedkeuring van de herziene statuten. 
Deze werden goedgekeurd. 


