
Jaarverslag NWP bestuursvergaderingen 2019 

 

 

 

Bestuursleden NWP 2019  

Ann Jurriëns-Velthorst ( voorzitter), Piet Peizel ( secretaris, 

vicevoorzitter april) Jeroen Schreuder ( penningmeester april ) Ingrid 

Berendsen ( bestuurslid) Alie Heidema ( secretaris april). 

 

Het NWP bestuur heeft  11 reguliere bestuursvergaderingen en 2 

ingelaste vergaderingen gehouden. 

 

De Algemene Leden Vergadering heeft plaats gevonden op 6 april en 

op 12 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestuursvergadering van maandag 21 januari 2019 

Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

De voedingsfolder 

De voedingsfolder gaan we niet uitgeven omdat er teveel verschillende meningen zijn over 

de juiste voeding. Corry zal ieder lid 2 folders opsturen die nu gereed zijn.  

Financiën 

Alle financiële stukken liggen al bij de NFG.   

Statuten  

Statuten en werkwijze corresponderen niet met elkaar. Vestigingsplaats in onze statuten 

hoeft niet veranderd te worden.  

Voortgang  notaris: Statuten liggen bij de notaris. Voortgang betaalpasjes: Alles is in 

aanvraag. ABN is al rond. De opzet is dat Jeroen interim penningmeester wordt. Dat alle 

financiële administratie bij NFG komt. 

Brief naar de leden 

 Brief Rein/leden: De brief naar de leden over ontzetting uit bestuur is weg. 

Hiscox 

Jeroen gaat met Oscar Prent praten over de tekst op de verzekeringspolis. Deze laat nu 

teveel ruimte voor verschillende interpretaties wat  wel en wat niet is gedekt.  

Studenten: zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid, ze krijgen het NWP magazine, 

betalen aangepast lidmaatschapsgeld. (op de website). 

Visitatiecommissie 

De NFG doet de visitaties voor € 80,-. De kosten voor de visitatiecommissie zijn 200,- per 

visitatie. NFG besteed de visitaties uit bij AVAR. Een ISO gecertificeerd bedrijf.  

Intervisie 

 Volgens de Balintmethode: 3 x per jaar, geeft 3 punten.  

Vakoverschrijdend: (Accreditatie) 

Alles wat verdieping en ontwikkeling geeft. Het was ook bedoeld om wat makkelijker aan de 

bijscholingsnorm te kunnen voldoen, voor sommige licenties zijn weinig bijscholingen. 

 



Bestuursvergadering van maandag 18 februari 2019 

Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Folders 

De folders gaan € 0,71 per stuk kosten. De leden kunnen ze bestellen voor € 0,50 p.st Op de 

nieuwe licentie zal de geboortedatum niet meer worden vermeld. Er komt ook een folder 

voor aspirant en student leden. Corry zal iedereen een folder behorende bij de licentie 

opsturen. Voor door de NWP erkende opleidingen zijn inmiddels ook oorkondes gemaakt.  

NFG 

Op 6 maart om 11.15 heeft het bestuur een afspraak met NFG in Assen. Ingrid neemt 

contact op met AVAR i.v.m. de visitatiekosten. 

Tuchtcollege 

Op 19-2 is er een vergadering van het tuchtcollege. De NWP is akkoord met een financiële 

buffer van € 10.000,- onder voorwaarde dat de vereniging waarvoor een tuchtzaak is 

afgehandeld het bedrag weer aanvult. 

Visitatiecommissie 

Er is een vergadering geweest met de VC en Ann, Ingrid en Piet. De vergadering verliep niet 

positief, dit was een reactie op een net zo vervelende mailwisseling vanuit de VC richting 

bestuur. Het bestuur besluit na lang overleg dat er met deze visitatiecommissie niet meer op 

een fatsoenlijke manier kan worden samengewerkt en dat we beter kunnen stoppen met 

zelf onze leden visiteren en e.e.a. uit gaan besteden. Dan kunnen we ook weer terug naar 

eens per 5 jaar visitatie. 

Financiën 

Voortgang overdracht. De accountant komt op de ALV de cijfers presentere. Bankpassen. Op 

de ASN na is alles rond. 

KAB 

Voorzittersoverleg. Wat eigenlijk ALV moet zijn, verliep zeer rommelig. Het is nog niet 

duidelijk wat de NWP hier mee moet. Wel voorstellen dat ANN probeert het KAB bestuur 

zich aan haar eigen regels te laten houden 

Algemene Vergadering: 6 april 2019 

Bestuursverkiezing: Alleen Piet staat op de rol, Rein is inmiddels afgetreden. De stemming mag 

met handopsteken tenzij 10 leden schriftelijk willen. Alie en Jeroen moeten ook in functie 

worden gekozen. ALV kosten: € 75,- voor de hele dag inclusief lunch. 



Opheffen visitatie commissie. Het bestuur stelt commissies aan en kan dus ook opheffen 

volgens statuten. 

 

Bestuursvergadering van maandag 18 maart 2019 

Alle bestuursleden zijn aanwezig (en Ingrid van Bergen) 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

NWP Magazine 

Vraag van lid of de Hahneman apotheek ook een exemplaar van ons verenigingsblad kan 

krijgen. We hebben zo’n 150 exemplaar per aflevering over dus kan het geen probleem om 

onze contacten een exemplaar toe te sturen. Ann neemt het op met Sascha. Ook de 

bestuursleden zullen twee exemplaren krijgen om eventueel bij contacten achter te laten.  

Hiscox 

Piet zal Jeroen informatie over Hiscox digitaal toesturen. M.n. welke therapieën zijn 

verzekerd. Zoals het er nu staat is verschillende uitleg mogelijk.Vragen aan Hiscox of boetes 

van geschilleninstantie of tuchtcollege zijn verzekerd? 

Statuten 

De gewijzigde statuten moeten naar alle bestuursleden en naar Corry. 

Website 

Alie heeft van Peter Marinus een overzicht gekregen welke werkzaamheden op de website 

hij verricht voor de NWP. De toegankelijkheid voor bestuur moet beter. Nu moeten we voor 

alles op Peter wachten. 

Visitatiecommissie 

Ann heeft Jolijn een mail gestuurd hoe de visitaties in het vervolg via NFG gaan verlopen. De 

huidige VC leden kunnen zich aanmelden bij NFG. Aldaar wordt bekeken wie er in de poule 

mee kan gaan draaien. Het blijkt dat er dit jaar nog 80 leden moeten worden gevisiteerd. Er 

zijn er 28 nog nooit gevisiteerd, deels nieuwe leden. De lijst die Ingrid van Corry heeft 

gekregen is niet up to date. Ingrid van Bergen staat er op als nooit gevisiteerd terwijl dat wel 

is gebeurd. Ingrid gaat contact opnemen met Corry. Volgens NFG moeten alle therapeuten 

van de zorgverzekeraars voor 2020 zijn gevisiteerd.  

Financiën 

De concept jaarrekening is door iedereen akkoord bevonden. Jeroen zal de accountant 

informeren  

Bankpassen ING en ASN 



Ann en Jeroen hebben pas nodig om te kunnen betalen en om te kunnen controleren. Ann 

en Piet krijgen een pas om geld te kunnen overmaken.   

Er moet contact gelegd worden tussen Corry en Henk Koel ( boekhouder) over toezenden 

informatie bank en facturen. Henk wil alle facturen en bakafschriften evenals een bestand 

per week in CSV om in te voeren in boekhoudprogramma. 

 

Bestuursvergadering van maandag 15 april 2020 

 Aanwezig: Ann Jurriens, Jeroen Schreuder, Alie Heidema, Piet Peizel.  

Afwezig met kennisgeving: Ingrid Berendsen 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Vergoeding Klachtenfunctionarissen 

De klachtenfunctionarissen die voor deze functie een cursus volgen geldt de vacatieregeling en de 

kilometervergoeding. 

Visitatie 

Er moeten nog 177 leden worden gevisiteerd in 2019 en 110 zijn correct , de overige leden 

hoeven niet meer bv i.v.m. leeftijd. Van de visitatiecommissie hebben zich 3 leden al 

aangemeld bij de NFG, Jose Schoot Uiterkamp, Ingrid Berendsen en Gerla Fokke. De andere 

leden willen eerst een oriënterend gesprek met de NFG alvorens zij een besluit nemen. Het 

ziet er naar uit dat de NFG daar niet op ingaat en met de 3 vrijwilligers aan de slag gaat.. De 

NFG zegt dat de NWP geen visitatie protocol heeft, dat is correct wij hebben een visitatie 

reglement. 

Corry 

Verzoek aan Corry om nieuwe leden ook aan de secretaris door te geven 

HISCOX over boetes en schadevergoedingen 

De schadevergoeding opgelegd door de geschilleninstantie alsmede de 2500,- proceskosten 

vallen onder de dekking van de verzekering. 

Boetes en kosten middels het tuchtcollege zijn niet verzekerd. 

Studentleden zijn verzekerd als zij onder direct toezicht van een NWP therapeut werken of als 

zij geslaagd zijn voor de propedeuse. 

Verzekerd zijn de licentie behandelingen, optreden als klachtenfunctionaris en visiteren 

namens de NWP.  



Dit laatste kan nu dus vervallen en ik stel voor om dat aan te passen naar : activiteiten die 

bestuursleden buitenshuis namens de NWP uitvoeren zoals vergaderingen, bezoeken 

opleidingen e.d. 

NFG  

Jeroen en Ann gaan overleggen om verdere afspraken vast te leggen. Piet zal aan de 

boekhouder vragen of hij contact wil opnemen met Corry over het verwerken van de 

facturen en de informatie naar hem toe. Ann, Alie,  Corry en Carry gaan 7 mei om 13.00 

overleggen in de Kapel over de overdracht van de administratie. Alie roept NFG en Peter 

Marines bij elkaar om te overleggen. 

KAB 

 Rein moet van de kascontrole een verslag maken om de storting van de verenigingen in de 

KAB pot en het gebruik ervan voor de oprichting van de geschilleninstantie te verantwoorden. 

De KAB en de RBCZ gaan een protocol maken waarvan nog niet duidelijk waar dat over zal 

gaan. 

Ann heeft de KAB gevraagd om aan de DSW te vragen waarom de homeopaten van de NVKH 

wel worden vergoed en die van de NWP niet. KAB doet daar niks mee en vindt dat de NWP 

het zelf moet regelen. 

De KAB heeft de verenigingen gevraagd om op te geven welke leden ook lid zijn van de FNV. 

Van de NWP hebben er 2 gereageerd. 

Een vertrouwenspersoon is volgens de KAB nog steeds aan te raden maar niet verplicht. De 

NWP kiest als oplossing dat bij problemen tussen therapeuten onderling een  bestuurslid als 

vertrouwens persoon optreed en bij problemen tussen een lid en het bestuur dat wij Leo 

Blokland vragen. 

Financiën 

Er komt een aanvulling op de begroting 2019. Rick Denkers zal met een globale 

kostenbegroting komen. 

 

Bestuursvergadering van maandag 13 mei 2019:    

Alle bestuursleden zijn aanwezig 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Visitatie 

Ingrid is bij de gesprekken geweest met de kandidaat visiteurs op 9 mei jl. José heeft toen 

aangegeven dat in een telefonisch gesprek tussen Ann en Jolijn, is gezegd door Ann dat zij 



geen actie hoefde te ondernemen. Ann zou de leden van de VC aanmelden bij NFG. Ingrid 

heeft daarop gezegd dat iedereen die interesse heeft, zelf moet reageren naar NFG. 

Vervolgens zijn deze mensen uitgenodigd voor een gesprek op 9 mei jl. Dat zijn: Gerla Fokke, 

Ingrid van Bergen en José Uiterkamp. 

Ann zal Jolijn bellen/mailen, om te zeggen dat het een misverstand berust en dat zowel zij als 

Carlène zich kunnen aanmelden en dat zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op het 

kantoor van NFG in Assen. 

Ingrid is bij de gesprekken geweest met de kandidaat visiteurs op 9 mei jl. José heeft toen 

aangegeven dat in een telefonisch gesprek tussen Ann en Jolijn, is gezegd door Ann dat zij 

geen actie hoefde te ondernemen. Ann zou de leden van de VC aanmelden bij NFG. Ingrid 

heeft daarop gezegd dat iedereen die interesse heeft, zelf moet reageren naar NFG. 

Vervolgens zijn deze mensen uitgenodigd voor een gesprek op 9 mei jl. Dat zijn: Gerla Fokke, 

Ingrid van Bergen en José Uiterkamp. 

Ann zal Jolijn bellen/mailen, om te zeggen dat het een misverstand berust en dat zowel zij als 

Carlène zich kunnen aanmelden en dat zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op het 

kantoor van NFG in Assen. 

Faciliteren van: laptop, werk gsm? We nemen hierin de werkwijze van NFG over. 

NFG 

Verslag gesprek op 7 mei jl. met Corry Dijk, Carry Heijink en Ann Jurriëns – hoe verder; Corry 

en Carry hebben kennisgemaakt. Carry heeft uitgebreid laten zien hoe het systeem van NFG 

werkt. Corry gaf n.a.v. daarvan aan dat het systeem van NWP sterk verouderd is. Het gesprek 

kreeg gaandeweg een emotionele lading. Corry gaf aan niet te weten ‘waar ze aan toe is’. Ze 

heeft geen arbeidscontract.  

Ann heeft aangegeven dat Corry tot haar 70e in dienst blijft bij NWP. Daarna kan ze wellicht 

nog wat kan blijven doen voor NWP.  De samenwerking met Corry verloopt moeizaam. Zo 

heeft Alie al verschillende keren gevraagd om de actuele ledenlijst te mailen. Deze heeft ze 

nog niet ontvangen. 

NFG heeft een AVG systeem waar onze therapeuten gebruik van kunnen maken. Daarvoor 

moeten ze 38 vragen invullen. Dit is gratis. Als leden deze vragen invullen, wordt dit 

getransporteerd naar hun eigen dossier binnen NFG. Ze kunnen het dan ook naar de eigen 

website downloaden. Tevens is een functionaris beschikbaar om vragen hierover te kunnen 

stellen. Het lidmaatschap hiervoor bedraagt € 10,00 per jaar. Dit is een optie, dus niet verplicht 

voor NWP leden. We kunnen dit aanbieden aan de leden. Tijdens de visitatie wordt 

gecontroleerd of leden dit op orde hebben.  

Bewerkingsovereenkomst NFG/NWP; wat gaan afnemen aan dienstverlening? Er wordt een 

formeel contract aangemaakt dat na goedkeuring door beide partijen wordt ondertekend. Het 

basispakket kost € 89,00 per lid, per jaar. Het toppakket kost € 100,00 per lid, per jaar. Hierin 

is inbegrepen: administratie, het financiële gedeelte en visitatie van de leden. Jeroen geeft 



aan dat we vanaf 1 juli t/m 31 december 2019 gaan betalen, € 2.400,00 per maand. Dit jaar 

worden dan nog 100 leden gevisiteerd. 

De kantoorkosten, papier, post, e.d. vallen hierdoor weg, waardoor we een stuk voordeliger 

uitkomen. De komende tijd zal blijken of we toekomen met dit bedrag. Indien het hoger 

uitvalt, zal hierover opnieuw onderhandeld worden. Er wordt nog uitgezocht of er BTW bij 

komt. 

Januari 2020, blijft Corry op de loonlijst of ze nu wel of niet inzetbaat is. Daarna kan Corry 

ingezet worden bij vragen, zij kan daarvoor een factuur sturen. De kantoorspullen zullen bij 

Corry thuis worden opgehaald. Het telefoonnummer van het centraal bureau wordt 

doorgeschakeld naar NFG. 

Meldcode aandachtsfunctionaris 

NFG heeft een meldcode functionaris in dienst, Willie Smit, daar kunnen NWP leden ook 

gebruik van maken. Hij is bereikbaar op een eigen telefoonnummer. Er moeten bepaalde 

zaken gemeld worden zoals; huiselijk geweld, kindermishandeling. 

Overdracht   

In juni en juli wordt gestart met de integratie van gegevens naar NFG. Voor 1 juni a.s. moet de 

volledige administratie bij Corry worden opgehaald en overgebracht naar NFG. Hiervoor moet 

z.s.m. met Corry contact worden opgenomen om haar hiervan op de hoogte te brengen. Piet 

verwacht dat er een klein bestelbusje nodig is om alle spullen op te halen. Corry blijft voorlopig 

wel aanspreekpunt voor NFG.  

Piet/Alie stelt de brief op aan Corry dat ze tot haar verjaardag in dienst blijft van NWP. Daarna 

werkzaamheden op basis van ‘uurtje factuurtje’. Aangeven dat we ervoor kiezen om de 

overdracht in de vakantieperiode te doen. In de nieuwsbrief van juli kan aan de leden bekend 

gemaakt worden dat de administratie van de NWP per 1 juli overgaat naar het 

administratiekantoor van de NFG. De voorzitter van de NWP blijft het directe contact voor 

vragen van leden over deze beslissing. 

Website: Er zijn codes en wachtwoorden uitgewisseld tussen Pieter Marinus en Tom. Alie gaat 

verder in gesprek met Tom de Jong om de achterkant verder voor te bereiden. 

De puntentelling voor de bijscholingen en de intervisie moet nog opgenomen worden. 

Ook moeten nog diverse documenten geüpdat  worden 

Verzekeringscontract bestuur 

Er loopt een verzekeringscontract voor het bestuur. Er is echter niet bekend waar deze loopt? 

Corry heeft aangegeven deze op te willen zeggen. Piet zal deze polis opvragen, verzekering 

mag niet opgezegd worden. 

Exit LedenExit van leden. Leden die niet meer voldoen, mogen lid blijven, maar gaan uit de 

Zorg Gids. Het lidmaatschap wordt steeds verlengd met een kalenderjaar. De licentie is ook 

een jaar geldig. 



Visitatie 

De gesprekken met Gerla, Ingrid van B. en José hebben plaatsgevonden. Annette heeft 

kennisgemaakt, eveneens is de beschikbaarheid per persoon besproken. Het is de bedoeling 

dat we ook leden van NFG zullen visiteren. Annette heeft uitleg gegeven over het systeem 

waar ze mee gaan werken als visiteur. Eerst moet echter nog ons ledenbestand geïmporteerd 

worden in het systeem. Ook onze vragenlijst moet nog naast die van NFG worden gelegd, om 

tot één vragenlijst te komen. benodigde documenten zijn naar Annette gemaild. De actuele 

visitatiereglement (protocol), zal nog naar Annette gemaild worden. Zij heeft een verouderd 

exemplaar ontvangen dat niet van NWP bleek te zijn. Faciliteren van: laptop, werk gsm? We 

nemen hierin de werkwijze van NFG over. Visitatie kostenstructuur; voor het maken van het 

visitatie protocol welke universeel gebruikt kan gaan worden, wordt Piet Offermans 1 dag per 

week in dienst genomen door NFG. Er blijkt een visitatie protocol gemaild te zijn van een 

andere vereniging van 2007! Piet heeft een NWP reglement van 11 juni 2013. Hij zal zijn naam 

eronder zetten. Dit reglement wordt ook naar de leden gestuurd bij een visitatie. Hij zal het 

recente exemplaar mailen naar Rick van NFG. 

NFG wil de visitatie gaan normeren, met de bedoeling dat deze gecertificeerd gaan worden 

door de NEN. Dit is een kwaliteitsverbetering t.o.v. de huidige situatie. 

Het contract met NFG moet nog getekend worden. Ann neemt hierover contact op met Rick. 

ALV april 2020 

Het (concept) verslag gemaakt door Piet wordt door Alie op de website gezet. 

 Intervisie 

We hebben allemaal het verslag van Chenta ontvangen, Het praat formulier via de Balint 

methode ( werkwijze workshops ALV) is door Alie op de website gezet. Zij komt nog met een 

voorstel hoe nu verder. 

Workshop BYB: nu geen prioriteit om met hen verder te gaan. Alie probeert de helft van het 

geld terug te halen. 

ALV najaar: er wordt besloten om de ALV op 12 oktober 2019 te houden, Dorothé Lueb heeft 

aangeboden een presentatie te houden over neurodegeneratieve ziekte beelden.  

Standhouders zullen benaderd worden. 

Opleidingen 

Opzetten van opleidingsprofiel; is noodzakelijk, maar daar is momenteel geen tijd voor. We 

moeten het daar nog echt over hebben. Ann heeft gesproken met ‘Total Health’ in Breda. Deze 

opleiding is goed bevonden en kan geaccrediteerd worden. Daarnaast is een Medische 

Basiskennis opgenomen (4e jaar), CPION geaccrediteerd.  Piet merkt op dat de KAB 40 EC eist 

en CPION hanteert 25 EC. Wij (NWP) hebben wel 43 EC, met de Medische Basiskennis van de 

Hoge School voor Homeopathie. Ann stelt voor om het met Marga te bespreken om dit te 

verhogen naar 40 EC. We kunnen het boek van de Hogeschool voor Homeopathie als basis 

aanhouden. Ann en Alie pakken dit op. 



 

 

Ingelaste vergadering: 31 mei 2019 

 Aanwezig: Ann, Alie. Jeroen (Is later), Ingrid( via mobiel). 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Het bestuur heeft besloten Corry van haar werkzaamheden te ontslaan. 

Stand van zaken, hoe nu verder. 

Stand van zaken: hoe gaan we verder. 

 

• Uithanden geven via advocaat. Wij zijn er als bestuur te emotioneel bij betrokken! 

• Rust bewaren, kunnen nog niks naar de leden i.v.m codes website en e mail van de 

NWP. 

• Jeroen geeft een kijk in de cijfers in de samenwerking met de NWP  De prognose is 

dat het goedkoper is dan het bureau in Budel. 

• Plan van aanpak qua  e mails: voorstel 

• - Ingrid regelt: alle nieuwe leden ( in en uitschrijvingen) 

• - Ann: alle mail richting voorzitter en andere  beroepsverenigingen.  

• - Piet : e mail rond verzekering en Ricoh en helpt met de accreditatie  

• - Alie: beantwoordt alle  email via de e mail van de NWP, heeft de codes. Het is dan 

wel fijn als iedereen ook snel antwoord geeft van het bestuur zodat het doorgestuurd 

kan worden. Maakt archief van alle mail: vooral zorgvuldigheid omtrent punten die 

bijgeschreven moeten worden en de verslagen van de intervisie 

 

• De dwingende mails van Renée  Koender komt ter spraken: 

• -Ze moet de accreditatie van de NWP van haar site halen. Heeft geen accreditatie aan 

gevraag voor deze academie 

• Tijdens de vergadering Ann krijgt een e mail van Corry dat zij haar medische gegevens 

niet door mag geven! Heeft geen hartinfarct en is niet gedotterd! 

 

 Ingelaste vergadering: 5 juni 2019 

Aanwezig: Ann, Ingrid, Piet , Alie – Jeroen (via Mobiel), 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

• Uithanden geven via advocaat. Wij zijn er als bestuur te emotioneel bij betrokken 



• Commotie ontstaan op Facebook. We vragen ons af of de NWP en het bestuur 

schade door ondervinden. Leggen het neer bij de advocaat. 

• Er zijn diverse e mais binnen gekomen: Besluiten eerst niet op individuele mails in te 

gaan. Er gaat een zakelijke brief uit naar de leden, die gecorrigeerd is door de advocaat. 

E mail verkeer is mogelijk doordat Ton de Jong dit geregeld heeft via onze  bestanden. 

Deze  brief komt ook direct in de eigen omgeving van de leden op de website als de 

leden inloggen. 

• Ingrid komt met haar gemaakte plan voor de nieuwe leden. Besloten: dat in 21 

september een nieuwe leden dag wordt georganiseerd. Baarn- Brandpunt – middag 

13.00-17.00 uur. Ingrid regelt het. Ingrid regelt alle nieuw inschrijvingen en zal ze via 

de  email wegwijs zal maken. VOG aanvragen bij de gemeente. 

• Leden zijn tot 1 september verzekerd, 1 september moet de NWP het aantal leden 

doorgeven aan de verzekering. Wel doorgeven aan Vektis, ze moeten dan al een AGB 

code hebben. Moet via de KAB. Ann vraagt het formulier bij de KAB om de leden door 

te geven. Formulier gaat dan naar Ingrid. 

•  Jeroen regelt de declaraties met Henk 

• PC secretariaat – we gaan kijken hoe we dit kunnen regelen. Ann heeft overleg met 

Jeroen gehad. Jeroen gaat akkoord 

• Ingrid wil geen vacatie als zij een uitkering krijgt- we gaan dan een andere vorm 

bedenken. 

• Jubilarissen: Voorstel- kunstwerk van het logo voor in de praktijk. MH maakt het 

ontwerp. Opmerking: hebben we protocol voor Jubilarissen? 

• KvK is geregeld. Dus Corry moet ook bericht hebben gehad van de KvK 

• Rick moet ook de passen van Corry meenemen: 1x ABN en @ x ING 15 juni 

• Ann en Alie gaan dossier maken van de chronologische volgorden van het gebeuren 

met Corry-Opmerking: 3 jaar geleden zou Ingrid al meekijken op het secretariaat. Corry 

weigerde ( opzoeken in de notulen). Graag allemaal punten zoeken. Op de komen ALV 

moeten we alles goed voor elkaar  hebben. Ook de financiën: weten waar het naar 

toegegaan is. 

• Voor het licentierapport en het beroepsprofiel moeten nog stukjes geschreven  

worden.  Deze documenten liggen al bij de drukker maar zijn niet compleet. 

• Er zijn bestellingen binnengekomen voor facturen. Deze zijn besteld. De prijs schijnt  

hoger te zijn dan de leden ervoor betalen. We zoeken dit uit als de spullen bij Corry 

zijn opgehaald.  

 

 

Bestuursvergadering van maandag 17 juni 2019  

Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 



NFG 

- Stand van zaken: Ann en Rick zijn samen naar Budel-Schoot gegaan, waar het secretariaat 

gevestigd  is, om de spullen t.b.v. de administratie op te halen. Impressie geschetst door Ann,  

 er komen helaas wat ‘lijken uit de kast’. De ledenlijst blijkt na 2007 nooit  

  meer geüpdatet te zijn. De nieuwe leden zijn er wel bij gezet. Of alle gegevens  

  kloppen is niet bekend. Tom (ICT’er van NFG) zal dit nakijken. 

  Het contract van het kopieerapparaat is door Corry nog verlengd met 5 jaar. Het is  

  het bestuur niet bekend dat hiervoor toestemming is gegeven. Vermoedelijk heeft  

  Rein dit gefiatteerd, zonder medeweten van het bestuur. Het contract kan eventueel  

  afgekocht worden, maar dat gaat vermoedelijk € 9.000,00 kosten! Dat is een  

  behoorlijke kostenpost. We moeten nagaan of dit op Corry verhaald kan worden. 

  Ook blijkt er een tweede vaste telefoonnummer te zijn. Corry heeft hiervoor een  

  contract lopen bij KPN. Dit nummer is niet bekend bij het bestuur. Dit wordt  

  uitgezocht door NFG (Rick).  Ann en Rick hebben een lijst afgetekend met daarop alle spullen 

die zijn meegenomen.  De  bankpasjes zijn door alle tumult niet  meegenomen  

De statuten moeten op termijn nog worden aangepast  

- Overdracht administratie 

  De overdracht loopt op volle toeren. Op dit moment kunnen we nog niet alles doen.  

  Alie bewaart alle zaken die nog niet afgewerkt zijn. Jeroen merkt op dat NFG dit kan  

  oppakken. Sommige zaken blijven dan wat langer liggen, maar dat kan uitgelegd  

  worden naar de leden. 

- Porteren telefoon 

  Het lukt nog niet om het nummer van NWP te porteren. Hier is NFG druk mee bezig.  

  Het nummer moet eerst bij KPN opgezegd worden. 

- E-mail verontwaardigde leden 

  Hetzelfde ‘clubje’ is die kritische mails blijven sturen.  

  Ondanks deze kritiek willen ze wel graag gaan visiteren  

Alie zal een algemene mail sturen als reactie op hun mail. 

  Visitatie 



Ingrid geeft aan dat het niet handig is om met sommigen uit de oude VC opnieuw te gaan 

visiteren wegens hun kritiek op het bestuur. 

Er wordt besloten dat iedereen die zich heeft opgegeven, in te zetten om te visiteren. We gaan 

inhoudelijk niet in op hun mail.  

AVG 

Piet geeft aan dat het niet gaat over de AVG voor de leden, maar van het bestuur.   

Alle persoonsgegevens liggen nu bij Corry. Die gaan we overdragen naar NFG. Daar moet een 

AVG verklaring voor komen. Wij dienen hiervoor toestemming te krijgen van de leden. Er is 

ook een AVG verklaring met Peter Marinus, omdat hij de website beheert en inzage heeft in 

alle persoonsgegevens.  

VOG  

De VOG is 3 jaar oud. Deze is nu verlopen.  

Jeroen merkt op dat de VOG geen vaste geldigheid heeft. De partij die de VOG wil hebben, 

bepaalt zelf hoe lang deze geldig is. Er wordt besloten dat de VOG 10 jaar geldig is. De huidige 

leden hoeven dus geen nieuwe VOG af te geven. Nieuwe leden moeten dat uiteraard wel. 

Corry moet de inloggegevens van My Justis aanleveren aan NFG. Via de KAB moeten nieuwe 

leden aangemeld worden bij Vektis.  

KAB 

Ann doet verslag van de vergadering met de KAB van donderdag 13 juni jl.  

Er is o.a. gesproken over de toekomst van de KAB. Wat kan er verbeterd worden? 

Op termijn zullen de koepels verdwijnen. Marja v.d. Schilt heeft aangegeven dat ze graag 

iedereen wil gaan inzetten. Rein blijft voorlopig nog Penningmeester, maar is niet langer 

bestuurslid. Corry doet op de achtergrond werkzaamheden voor het secretariaat van de KAB. 

Echter ze blijkt sommige taken te weigeren. Marian springt in, als ze merkt dat Corry dingen 

niet doet. Binnenkort moeten nieuwe leden worden ingevoerd voor Vektis. Als blijkt dat ze 

dat weigert, zal Marjan v.d. Meer daar met haar over praten. Op termijn zal gesproken worden 

over toekomstbestendig werken.  

Financiën  

De nieuwe begroting wordt besproken. Bij overname administratiekosten staat een bedrag 

van € 25.711,00 incl. btw; dat is de contributie aan NFG voor de komende  6 maanden. Er 

wordt nog nagegaan of we kunnen worden vrijgesteld van btw. Wat valt er weg? De 

visitatiekosten, huisvestingskosten, salaris van Corry en bureaukosten, telefoonkosten. Een 

accountant adviseert altijd een vereniging. Voor een stichting zijn er nagenoeg geen 

werkzaamheden. NWP bestaat voor een deel uit een Vereniging en voor een deel uit een 

Stichting.  

Het komende jaar moeten 110 leden worden gevisiteerd, dat zou in de oude situatie  



€ 22.500,00 gekost hebben. Dat bedrag valt nu weg! 

Declaraties;  

Het bestaand declaratieformulier invullen, deze kan je naar Alie mailen. Alie verzamelt deze 

en stuurt ze door naar NFG.  

2de Penningmeester 

Mw. S. Hartman heeft contact opgenomen met Jeroen, ze wil graag een poosje meelopen. Ze 

kan eventueel 2e penningmeester worden.  

Nieuwsbrief 

De vorige nieuwsbrief is niet weggegaan i.v.m niet op orde hebben van e e mailadressen. 

Aan de hand van het verslag stelt Ingrid de nieuwsbrief op, daarna overlegt ze met Alie.  

Wat moet er in de nieuwsbrief: AVG, Piet schrijft een stukje over de ‘Medische basis’, start 

Administratiekantoor NFG per 1 juli a.s. .Vanaf 2020 moeten alle therapeuten op de hoogte 

zijn van WMB met alle aanvullingen. 

 

Behoefte aan ondersteuning 

We zullen voorafgaand aan de komende ALV Leon Gras uitnodigen.  In de komende ALV krijgen 

we de gelegenheid om de gang van zaken goed uit te leggen aan de leden. Daar moeten we 

ons goed op voorbereiden.  

Congres 2020 

In het najaar van 2020 wil Jeroen voor NWP een congres organiseren met Leo Pruimboom en 

Gabriel Devriendt.  

 

 

Bestuursvergadering van maandag 16 juli 2019 

 Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Notulen 17 juni 2020 

Ann moet nog met de NFG overleggen hoe het zit met de overdracht van de persoonsgegevens 

van de NWP naar NFG en de AVG regelgeving. 1 augustus is Rick Denkers terug van vakantie. 

Aanmelden Vektis 



De secretaris van de KAB is niet bereikbaar, daardoor zijn de nieuwe leden nog niet aangemeld 

bij Vectis. Alie zal het deze week nog een paar keer proberen en anders een klacht neerleggen 

bij de voorzitter van de KAB. 

NFG 

De bereikbaarheid van de NFG voor onze leden is geregeld, ook in de vakantieperiodes. De 

NFG heeft altijd een telefonisch aanspreekpunt. De website en andere automatisering ligt op 

schema. Inmiddels zijn alle leden met diploma en licenties al ingevoerd. De extra informatie 

die leden op onze website bij hun vermelding hebben geplaatst ( 46 leden) worden verwijderd 

zodat alle vermeldingen uniform zijn. De overdracht van de telefoon van de NWP naar NFG 

zou gerealiseerd moeten zijn. 

  Op 20 september zal de bijscholingsdag voor onze visiteurs zijn( Amershof in Amersfoort) 

om te leren werken met de NFG procedure. Ann en/of Ingrid nemen al contact op met de NFG 

om al eerder met visitaties te kunnen beginnen. Dan nog wel met het oude protocol. De NFG 

is nog bezig om een nieuw protocol voor NWP leden te maken. 

ALIP 

Er is een vergadering geweest van het ALIP bestuur ( Jan Montesan, Sander de Both, Jolanda 

Muntz).  De oprichters van de ALIP zijn geen bestuursleden (Rick, Sascha, Jeroen Ann). De 

website is inmiddels online en de statuten en HH reglement zijn in ontwikkeling. De 

deelnemende partijen zijn NWP, NFG en AVIG. Het blijkt dat de AVIG wel wil meeliften maar 

geen financiële bijdrage wil leveren. De bijdrage zal in totaal € 13.500,- zijn. Ann heeft 

voorgesteld om Leo Pruimboom en Richard de Let te vragen om ook deel te nemen. Sander 

de Both heeft de begroting opgesteld zonder enige onderbouwing en de NWP gaat hier dus 

niet mee akkoord.  

Bemerkingen van de NWP zijn: Meer duidelijkheid over de deelnemende partijen, 

onderbouwing van de begroting, alles duurt veel te lang zonder enige terugkoppeling en wat 

is de visie en wat is ter tot op heden bereikt. Dus vraagtekens alom. Ann gaat regelen dat er 

een vergadering met de oprichters komt waarbij duidelijke richtlijnen voor het bestuur 

worden opgesteld met data en ijkpunten. 

KAB 

De ALV van de KAB zal op 12 september zijn. De stukken voor de leden zullen dus 29 augustus 

bij het NWP bestuur binnen moeten zijn met als belangrijkste item de begroting voor 2020. Er 

is veel aandacht voor de geschilleninstantie omdat deze niet uitkomen met 2500,- euro per  

geschil aan kosten en dus zal worden voorgesteld om de bijdrage van de verenigingen te 

verhogen. Alternatief kan zijn om de vergoeding die de therapeut moet betalen te verhogen 

en ruimere afspraken te maken met de verzekeraar.   

De NWP verwacht van de KAB:  

• Contact met zorgverzekeraars die alleen met koepels wensen te overleggen 

• Regelen van de geschilleninstantie 

• Regelen van de klachtenfunctionarissen. 



De hele begroting van de KAB moet daar op zijn gebaseerd. 

 

Financiën 

Ann maakt deze week het jaarverslag van het bestuur. Het jaarverslag van de accountant 

aangaande de stichting NWP wordt door het bestuur getekend. 

Website 

Alie is heel druk met de website en het overleg hierover met de NFG. Alle kosten voor het 

aanpassen van de website zitten volgens Jeroen in het met de NFG afgesloten contract. De 

werkzaamheden voor de website horen niet bij het standaard taken pakket van de secretaris. 

Vanaf nu (16 juli) gaat Alie op uur basis declareren en zal met een begroting komen. 

 

 

Bestuursvergadering van maandag 26 augustus 2019 

Alle bestuursleden zijn aanwezig. 

Aanwezige gasten: Rick Denkers, Ton de Jong, Simone Hartman. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Website 

Ton de Jong licht in hoofdlijnen de werkzaamheden toe. Ledenbestand importeren in het 

huidige systeem van NFG alsmede de gegevens t.b.v. visitatie. Er is een compleet voorstel 

voorgelegd, deze is goedgekeurd door NWP.  Er hebben zich nogal wat complicaties 

voorgedaan. De database was sinds maart/april 2018 niet meer geüpdatet. Er heeft zich 

behoorlijk wat meerwerk voorgedaan en er is nog veel werk te doen. Per 1 september kan 

NFG de database overnemen. De leden dienen dan ook het verzoek te krijgen om hun eigen 

gegevens te controleren en eventuele correcties door te geven. Er wordt dan ook aangegeven 

dat de leden zelf verantwoordelijk zijn voor hun dossier, wat betreft het bijschrijven van 

studiepunten e.d. (De puntentelling w.b. de na/bijscholing blijft ongewijzigd). De punten van 

2018 en 2019 zullen herrekend worden + de aanvulling van dit jaar gevolgde na/bijscholing 

(deze documenten kunnen door het lid geüpload worden).  Leden hebben tot 2020 de tijd om 

de punten bij te werken. De herregistratie ligt bij NFG op 2 jaar. Rick licht dit toe. NWP houdt 

de herregistratie voorlopig op 3 jaar. Op termijn kan dat eventueel naar 2 jaar teruggebracht 

worden. De intervisie blijft 3 bijeenkomsten per jaar.  

NFG 

De telefoon overzetten naar NFG heeft wat langer geduurd. Op 20 juli jl. is deze overgezet. 

Het aantal telefoongesprekken zit qua hoeveelheid ongeveer op hetzelfde niveau als bij NFG. 



Het aantal e-mails echter, is beduidend meer. In twee maanden tijd waren dat 850 e-mails! 

Veel daarvan gaan over het aanname beleid. Ook ontvangt NWP veel mails van 

opleidingsinstituten over accreditatie van bij/nascholing. In het najaar komt NFG met een 

voorstel, hoe de registratie verbeterd kan worden. De veelvoorkomende vragen kunnen op 

een FAQ worden gezet op de website. Er was geen voicemail bericht opgenomen bij 

afwezigheid van het secretariaat. Inmiddels is deze opgenomen en wordt het lid verwezen 

naar de website. 

Visitatie 

6 personen hebben zich aangemeld. Op 20 september a.s. krijgen zij een cursus aangeboden. 

Ook zal dan een laptop en een mobiel worden aangeboden.  Er kan dan worden gestart met 

visiteren. Een NWP visiteur kan een NFG lid visiteren en andersom.  

Papieren nota’s 

Deze worden nog steeds veel besteld! Daar wordt veel tijd en geld aan besteed. De 

zorgverzekeraar accepteert echter geen papieren nota’s meer. De verzendkosten van een 

doos nota’s komt op € 6,00. De vraag is of het verstrekken van papieren nota’s, nog van deze 

tijd is. Ook de kosten staan niet in verhouding tot de opbrengsten. Er staat reeds een format 

op de website. Deze dient te worden aangepast en gemoderniseerd. Er wordt besloten om op 

digitale declaraties over te gaan. Papieren nota’s worden per november a.s. niet meer 

verstuurd.  

ALIP 

Jeroen, Rick en Ann, zijn de oprichters van de ALIP. Op 20 september a.s. komen zij bij elkaar. 

Ook Sacha van den Ende is er dan bij. Er zal dan besproken worden of het een ‘Go of No Go’ 

zal worden. De statuten en het reglement zijn klaar. Besproken moet worden of de ALIP bij 

een vereniging ondergebracht kan worden of dat er een aparte vereniging opgericht moet 

worden. Wie gaat dat doen? Ook is er nog geen geld beschikbaar. De vraag is of we 

samenwerking krijgen met de huisartsen, aldus Rick. NFG is in gesprek geweest met AVIG, zij 

willen wel meepraten c.q. bepalen, echter zijn niet bereid te investeren.  

Inmiddels is Rick in gesprek met een andere partij, een groep van 800 huisartsen. Prem Hera 

heeft de pilot gedraaid voor Lifestyle coaching, rondom obesitas. Daarnaast zijn nog 6 à 7 

partijen geïnteresseerd om mee te werken. NFG heeft inmiddels al behoorlijk geïnvesteerd. 

NWP is medeoprichter en de vraag is of NWP een deel van de kosten op zich wil nemen. 

Afgestudeerde coaches moeten een plek krijgen. Een mogelijkheid is om ALIP als koepel weg 

te zetten en lidmaatschap voor NWP en NFG leden verplicht te stellen. Dat kan besproken 

worden op 20 september a.s. 

Financiën 

EEr zijn wel vrij veel storneringen. Het lidmaatschapsgeld wordt dan teruggestort. Je moet er 

dan actief achteraan om alsnog het geld binnen te krijgen. Dit brengt extra werk met zich mee. 

AVG 



Zoals het nu geregeld is binnen NWP, wordt aan het belangrijkste gedeelte van de AVG niet 

voldaan. Er moet sprake zijn van bewustwording als het gaat om privacy. Het moet worden 

ingebed in de praktijk. Het back-up beleid van gegevens op de harde schijf, moet 

gegarandeerd zijn. Ook moet een data lek protocol klaar liggen.  

NFG heeft een systeem ontwikkeld over de AVG. Daarvoor moeten 38 vragen worden 

ingevuld. Aan het eind komt daar een rapport uit. Daarin staan de punten aangegeven waar 

je nog niet voldoet. Als leden deze vragen invullen, wordt dit getransporteerd naar hun eigen 

dossier binnen NFG. Ze kunnen het dan ook naar de eigen website downloaden. Tevens heeft 

NFG een functionaris ‘Gegevensbescherming’, als lid kan je telefonisch bijstand krijgen. Het 

lidmaatschap hiervoor bedraagt € 10,00 per jaar. Dit is een optie, dus niet verplicht voor NWP 

leden. Ook via de visiteurs zal gecontroleerd worden op dit punt.  

Ann vraagt of de overdracht van gegevens van de leden naar NFG, volgens de regels van AVG 

zijn gegaan? Rick geeft aan dat daarvoor een verwerkersovereenkomst  door Ann, namens 

NWP getekend moet worden. NFG heeft hiervoor een standaard overeenkomst.  

 

Ton heeft veel extra werk gehad aan de website. Dit valt buiten de standaard overeenkomst 

met NFG. Gaan bepaalde onderdelen van de opdracht via NWP? Jeroen geeft aan dat daarover 

met Rick afspraken zijn gemaakt. Rick geeft aan dat er grenzen aan zitten. NFG is uitgegaan bij 

de overdracht van data, van een redelijk goede administratie. In de praktijk viel dat erg tegen.  

De samenwerking met NFG is gebaseerd op een langdurige relatie. Over bijv. 2 jaar zijn de 

werkzaamheden beduidend minder en betalen we toch hetzelfde bedrag per lid. Meerwerk 

dient van tevoren aangegeven te worden. Daar kan dan over gesproken worden. Alie heeft als 

vrijwilliger ook veel uren meegewerkt, waar NFG van meegeprofiteerd heeft. In januari wordt 

geëvalueerd of beide partijen tevreden zijn. Ann merkt op dat de prijs all inclusive is, dus ook 

de werkzaamheden aan de website. Ton merkt op dat de website daarbuiten valt. 

Eindconclusie van Ann; meerwerk dient van tevoren besproken te worden. Dat hoort niet in 

deze vergadering. Er zal dus een aparte afspraak voor worden gemaakt. Dat kan op 20 

september a.s. Rick zal een gedetailleerde rapportage van alle werkzaamheden aanleveren. 

Per 1 september a.s. wordt de website overgenomen. Ton stelt voor om voor de beeldvorming 

van het programma een ‘join me’ afspraak te maken. Je kan dan achter je eigen laptop 

inloggen. Ann stelt voor dat Alie dat regelt. 

Notulen 16 juli 2020 

Contributie slapende leden. Via mail overleg besluiten. Is nog niet gebeurd. Piet en Alie 

hebben daar samen over gecommuniceerd. (€ 60,00, verzekering, geen vergoedingen, geen 

magazine) 

 Aanmelden nieuwe leden bij Vectis. Het secretariaat van de KAB regelt dat. Alie vult het 

formulier helemaal in en levert dat aan bij Corry. Nu blijkt echter dat Corry het niet heeft 

doorgegeven aan KAB. Bij NFG kan de therapeut zichzelf aanmelden. NFG zorgt voor de 

benodigde documenten. NWP wil deze werkwijze evt. overnemen 



ALV 

Er wordt besloten om het middagprogramma niet te promoten voor ‘niet leden’. Alie zet de 

stukken van de ALV op de website. Alleen de leden zonder mailadres krijgen de stukken per 

post. 

KAB 

Op 19 september wordt de ALV van de KAB gehouden. Piet is daarvoor uitgenodigd. Hij zal 

vragen stellen over de kosten van de geschilleninstantie. Deze liggen aanmerkelijk hoger dan 

aanvankelijk is afgesproken. De extra kosten zullen worden verhaald op de vereniging. Piet is 

het daar niet mee eens. Piet zal ook stellen dat de ALV een besluit dient te nemen over het 

wijzigen van de statuten. In de statuten staat dat de voorzitter, bestuurslid van een van de 

aangesloten verenigingen dient te zijn. De huidige voorzitter is dus niet bevoegd om voorzitter 

te zijn. Als dat voor het eind van het jaar niet geregeld is, zal hij alle besluiten van de KAB 

ongeldig verklaren. Het is nog niet duidelijk of Ann aanwezig zal zijn. Van de bestuursleden is 

alleen de voorzitter van de KAB aanwezig bij de ALV. Het is de vraag of de Koepel KAB nog lang 

levensvatbaar zal blijven. 

Secretariaat 

Alie vraagt of er een geldigheidsdatum op het vernieuwde document voor accreditatie moet 

komen? Er wordt besloten om een geldigheid van 3 jaar aan te houden. 

Piet: De verzekeraar moet voor 1 oktober a.s. een opgave hebben van het aantal leden. Aan 

de hand daarvan wordt de contributie bepaald. De tekst van Piet m.b.t. de verzekering is 

doorgevoerd.  

Nieuwe leden-dag 

21 september a.s. te Veenendaal. Tot nu toe zijn er 11 aanmeldingen. Alie doet de uitnodiging 

er deze week nogmaals uit. Ingrid en Piet zullen het programma verzorgen. 

Leon Gras 

26 september a.s. Lage Vuursche.  Volgens Ingrid hebben we besproken dat we het hebben 

over alle negatieve emoties in de vorige ALV omtrent de veranderingen. Tijdens de ALV 

kunnen we dan met een duidelijk verhaal komen. 

Simone Hartman 

Simone wil graag eerst een tijdje meelopen met Jeroen, alvorens ze naar NFG in Assen gaat. 

Overleg met Leo Blokland 

Ann, Alie en Piet hebben donderdag 29 augustus a.s. een afspraak met Leo Blokland over de 

coöperatie van René Koenders. Er zijn nogal wat vragen over de inhoud van de opleiding. Ze 

zullen met Leo Blokland bespreken hoe hier strategisch mee om te gaan. 

 

 



Bestuursvergadering van woensdag 21 september 2020 

Aanwezig: Ann Jurriens, Alie Heidema, Ingrid Berendsen, Piet Peizel.                                        

Afwezig met kennisgeving: Jeroen Schreuder. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Ingekomen stukken 

KTNO vraagt of de NWP met hen in gesprek wil over het accrediteren van opleiding door hun 

organisatie. Zij zijn gevestigd in Eindhoven. Mogelijk dat dit volgend jaar, na afronden van de 

administratieve ronde, een optie is. 

Mededelingen 

Piet is naar een bijeenkomst over NLQF geweest. Het betrof in dit geval weer een instituut dat 

Nederlandse opleidingen wil /kan beoordelen om tot een wereldwijde vergelijking te kunnen 

komen. Kosten gaan ongeveer 12.000,- bedragen. Dit bedrijf is voor ons niet interessant en 

m.i. ook niet voor het alternatieve veld. 

Ingrid is naar de bijscholingsdag geweest voor de nieuwe visitatiemethode via de NFG. Het 

was een bijzonder leerzame dag en alle deelnemers van de NWP hebben een laptop en 

mobiele telefoon ontvangen. Ingrid van Bergen was afwezig met berichtgeving. 

Alie gaat maandag naar de NFG 

Ann heeft het jaarverslag van de voorzitter over 2018 gereed en zal het naar de accountant 

sturen om bij het accountantsverslag 2018 te voegen. 

NFG 

Ann heeft inmiddels het contract met de NFG getekend. Het wachten is nu nog op de AVG 

verklaring zodat de website beheerder ook weer verder kan met de persoonsgegevens. De 

website beheerder is ZZP-er en niet in dienst van de NFG. Alle afspraken en opdrachten lopen 

via Ann en Rick richting de websitebeheerder. NFG heeft een AVG contract met hem. 

De financiële afspraken zijn nu ook rond en Jeroen heeft als penningmeester van de NWP 

getekend. 

ALIP 

Ann is met Jeroen naar de ALIP bestuursvergadering geweest. Vanaf nu zullen bij doorzetten 

van het traject kosten gemaakt worden, ook door de NWP. Dit jaar zal dan € 5000,- zijn. Pas 

na dit traject zullen we kunnen beoordelen of het voor de NWP c.q. voor haar leden nuttig kan 

zijn en of nieuwe leden of banen oplevert. Andere partijen die participeren zijn Bonusan, 

Pruimboom, CAM, Sonnevelt. De AVIG is er uit gestapt omdat het nu geld gaat kosten. We 

zullen op de ALV verduidelijking geven en vragen of de leden dit bedrag willen investeren. 



Actiepunt: op de agenda van de ALV zetten Jeroen gaat i.o.m. de boekhouder de begroting 

maken. 

 

Financiën 

De vergoeding van Alie voor de vele extra werkzaamheden waren reden tot stevige discussies 

op de vorige vergadering. Het onderwerp is nu weer ter tafel gekomen. Alie heeft, nadat de 

administratie bij Corry is opgehaald, alle werkzaamheden van de administratie, naast de 

werkzaamheden als secretaris van de NWP, overgenomen. Het aanwezige bestuur vond het 

niet meer dan billijk dat zij hiervoor een extra vergoeding krijgt over de periode tot 1 

september (op dat moment heeft de NFG de werkzaamheden grotendeels overgenomen). 

Overeengekomen is dat zij hetzelfde bedrag dat aan  Corry in twee maanden wordt uitbetaald 

gaat krijgen. De boekhouder kan dit in de administratie nakijken, daar hij het nu ook nog aan 

Corry uitbetaalt tot eind dit jaar. 

KAB.  

De begroting van de KAB en de geschilleninstantie werden pas 3 dagen voor de ALV 

aangeleverd en daardoor konden de NWP en de NVA dit nog niet goedkeuren. De begroting 

is in deze vergadering besproken en goedgekeurd. Piet heeft de KAB een bericht gedaan. 

De kosten van een geschil blijken inmiddels te zijn opgelopen tot € 7500,-. Onze verzekering 

dekt op dit moment € 2300,-. Een bedrag dat bij de instelling van de geschilleninstantie werd 

vastgesteld. Er zal met Hiscox moeten worden afgesproken dat de bedragen omhoog moeten 

en mogelijk dus ook de premie. Het bestuur van de KAB heeft dit jaar een van haar primaire 

taken niet uitgevoerd m.n. het bezoeken van zorgverzekeraars, dit i.v.m. tijdgebrek en dat 

terwijl er per bezoek € 300,- wordt begroot. Dit komt omdat de reistijd ook voor € 50,- wordt 

vergoed. Omgerekend naar een 40-urige werkweek levert dit een jaarsalaris op van meer dan 

€ 100.000,-. Ook blijkt uit de begroting dat de notulist  500,- per vergadering ontvangt, dit 

omdat geen der bestuursleden het verslag wil maken. De kosten voor de KAB bedragen € 28,- 

per lid per jaar. Ter vergelijking, de RBCZ kost € 100,-. 

 

Bestuursvergadering van maandag 21 oktober 2020 

Aanwezig: Alle bestuursleden.  

Afwezig kennisgeving: Simone Hartman. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Mededelingen 

Ann en Margreet Hofsteede hebben een brief gestuurd naar de verzekering DSW over het niet 

vergoeden van alle licenties van de NWP. 



Het NWP blad gaat voortaan natuurgeneeswijzen heten  

Donateurs kunnen voor€ 75,- per jaar de NWP steunen.  Krijgen zij dan ook het NWP blad of 

toegang tot de website of de nieuwsbrief. Onderwerp voor de volgende keer. 

Slapende leden betalen in ieder geval de kosten van de verzekering omdat bepaald wordt aan 

de hand van de ledenlijst. Als zij ook het NWP blad willen komt daar nog € 60,- bij. 

De BATC ligt overhoop met KTNO en is ook uit de RBCZ gezet. De KAB heeft een verzoek tot 

lidmaatschap van de BATC afgewezen. 

De NFG  

Er zijn nog steeds problemen met: 

1. de e-mail adressen, 

2.  ledenbestand, 

3.  verdwenen leden,  

4. gegevens van leden die bij anderen worden geplaatst,   

5. visitatieproces,  

6. nieuwsbrief kan niet worden verzonden,  

7. leden kunnen niet inloggen op de website,  

8. Alie kan niet op de website werken omdat de achterkant nog onvoldoende is gebouwd, 

9.  de nieuwsbrief kan niet worden verzonden en  

10.   Corry blijkt ook nog in het systeem te kunnen werken. 

Ann heeft met Rick gesproken en volgens hem zou alles eind dit jaar zijn opgelost. 

ALIP 

Volgend jaar gaan we op de ALV ruimte inlassen voor een voorlichting over de ALIP. Ann, Rick, 

Jeroen en Sascha gaan dit oppakken. Voorstel is om een blok van 2 uur in te lassen in het 

ochtend programma van de ALV. 

ALV 12 oktober 2019 

Evaluatie: We houden deze keer geen algemene evaluatie onder de leden, is al weer te laat 

om nog te doen. Voor het overige is de vergadering goed verlopen. Het algemene verhaal was 

voor de leden duidelijk, zowel financiën, ALIP, visitatie en NFG 

ALV 2020. Data is de 1e zaterdag van april en 2e zaterdag van oktober. We gaan deze keer 

vooraf een enquêtes houden onder de leden over de tevredenheid over de NWP na de 

invoering van NFG. 

Standhouders: de meesten zijn tevreden al vinden zij ons niet helemaal hun doelgroep.. We 

gaan ook kijken naar andere disciplines. 



Jubilarissen: het cadeau wordt het eenzijdig in-gefreesde logo  in formaat 16x16 cm. Kosten 

ongeveer € 30,- 

Financiën 

De ALIP gaat 2x € 2500,- kosten en de ALV is hier mee akkoord gegaan. De NFG gaat zorgen 

dat de ALIP een eigen bankrekening krijgt zodat de kosten en donaties inzichtelijk zijn. De extra 

werkzaamheden van Alie worden door Henk uit de lopende rekening bekostigd. Alie komt met 

een factuur voor de NWP.  

Secretariaat 

Alie heeft alle bestanden in Excel staan war nog moet gebeuren en de zaken die  nog in de 

website verwerkt moeten worden. Per 1 november stopt Alie met zoveel mogelijk met het 

secretariaatswerk en zal de NFG veel  moeten vernemen. 

Website 

Alie kan er nog niet mee werken omdat de achterkant software matig niet is ontwikkeld/ 

opgebouwd/gevuld. We blijken volledig afhankelijk te zijn van de website bouwer Ton. Die 

aangestuurd moet worden door Rick. 

Visitatie 

Ingrid heeft veel contact met Anette van de NFG 

I van Bergen is niet naar de bijscholing gegaan en is dan ook afgevoerd van de lijst met nieuwe 

visiteurs.  Jolijn heeft het contract nog steeds niet getekend maar al wel de laptop en telefoon 

in ontvangst genomen. Er kan niet gevisiteerd worden omdat de ledenlijst nog steeds niet op 

de website is verwerkt. Dit jaar wordt het dus nog niks. Piet deze week naar de NFG om te zien 

wat de huidige stand van zaken is. 

Intervisie 

Ann stelt voor om met het bestuur een intervisie groep te vormen. Iedereen vindt het een 

goed idee. Jeroen kan het begeleiden volgens de Balint methode. 

 

Bestuursvergadering van donderdag 28 november 2020: 

Aanwezig: Ann Jurriens,  Alie Heidema, Piet Peizel Afwezig met berichtgeving: Simone 

Hartman, Ingrid Berendsen. Jeroen Schreuder komt iets later. 

Belangrijke bespreekpunten en besluiten: 

 

Mededelingen 

Brief over loonbelasting volgend jaar voor stichting waaronder Corry wordt betaald. 



Fyto Commissie is opgeheven en heeft het afscheidsdiner vergoed gekregen (25,- pp) is 

akkoord. 

Voorstel tot administratieve ondersteuning voor de leden door een extern bureau zal 

eenmalig in de nieuwsbrief worden geplaatst. 

Er is nog geen antwoord van DSW. 

De KAB vergadering is afgelast vanwege overschrijding van het budget t.g.v. de hoge 

onkostenvergoedingen. 

Ann gaat het volgend jaar naar het homeopathie platform, zodat zij ons niet voor het deel van 

2019 laten betalen 

Er komt een kerstboodschap in de nieuwsbrief. 

Ann en Alie hebben de open dag van de HvNa bezocht. Alles was erg goed geregeld. Conclusie: 

NWP moet meer doen aan starters begeleiding…. Rini Storms zit in het bestuur en er is weer 

een nieuwe directeur. 

NFG  

Stand van zaken:  

Er zijn nog steeds problemen met: 

1. de e-mail adressen, 

2.  ledenbestand, 

3.  verdwenen leden,  

4. gegevens van leden die bij anderen worden geplaatst,   

5. visitatieproces,  

6. nieuwsbrief kan niet worden verzonden,  

7. leden kunnen niet inloggen op de website,  

8. Alie kan niet op de website werken omdat de achterkant nog onvoldoende is gebouwd, 

9.  de nieuwsbrief kan niet worden verzonden en  

10.   Corry blijkt ook nog in het systeem te kunnen werken. 

De NFG gaat met Corry uitgebreid vergaderen op 29 november en Ann zal ook met Rick bellen. 

Alie stopt met de verdere ondersteuning van de NFG en geeft ze de kans om deze maand alles 

op orde te krijgen. Ann heeft met Rick gesproken en volgens hem zou alles eind dit jaar zijn 

opgelost. 

Alle vragen van de NFG moeten via Alie naar het bestuur 

 



Geschillen instantie 

De kosten per geschil blijken nogal uit de hand te lopen en staan n iet meer in verhouding tot 

de geplande  2300,- maar gaan richting  7500,-. Piet zal contact opnemen met OPA om een 

hogere dekking te vragen. Noot: is inmiddels gevraagd er volgt een nieuwe premie offerte. De 

overheid vindt dat teveel geschilleninstanties zijn (50) en gaat mogelijk een centrale instantie 

instellen 

PR 

Het blijkt dat de NWP geen goodies heeft om mee te geven bij open dagen. We gaan nadenken 

wat er zou kunnen komen. Bv starterspakket, bloknoothouder, onderlegger e.d. 

KAB 

30 oktober is er weer een bestuursvergadering. Deze is dus vervallen. Als de 

geschilleninstantie uit de begroting loopt zal er een beroep op de verenigingen komen. Euro-

com (initiatief van de AVIG)wil de belangen van het CAM veld in Europa behartigen. Het 

betreft vooral homeopathie. De KAB gaat hier niet mee in zee. 

De nieuwe eindtermen van MBK zijn vastgesteld, het betreft vooral de rode vlaggen 

Financiën 

Over 2019 zullen we op een verlies van  30.000,- uitkomen.  Jeroen stuurt iedereen het 

overzicht van 2019 tot heden. De extra kosten zijn vooral ontstaan door de overgang naar 

NFG. 

Magazine 

Het gaat anders heten. Natuurgeneeswijzen 

Aan standhouders en andere mogelijke belanghebbenden zullen de nummers die per keer 

overblijven worden gestuurd. Ook de bestuursleden krijgen 2 extra nummers om waar nodig 

uit te delen. Er gekeken naar de mogelijkheid om een keer een aflevering uit te wisselen met 

de MBOG. 


