
Verslag Algemene ledenvergadering  

   12 Oktober 2019 te Veenendaal  CONCEPT 

 

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

en Ingrid Berendsen. 

Connie vd Arend, Brigitte van Bakel, Jolanda Bakker-van Elk, Ineke 

vd  Berg, Jacqueline Bergink, Selma Bijl, Sybelle Boekel, Dick Boer, 

Hennie Buys, Bernadette Commandeur, Marting Cranenbroek, Maria   

Flinterman, Heleen Fluitman, Nathalie Ginther, Manon de Graaf, 

Narda  Gregoo, Frieda  Groeneveld, Stefan  Gyarmathy, Yvonne 

Hansen, Simone Hartman, Jolijn Hilhorst, Margreet Hofstede,  

Suzan Huijzer, Ali de Jong, Annmieke Kappen, Margot Kiewit, Paula 

Kobayashi-van Luit, ElsLenards, Geurt  Leusink, Bardhan 

Martosemitise, Anneloes Mikhout, Annelies Ordelmans, Ingrid 

Oudshorn, Rita Peek, Lisette Peerdman, H Pillay, Evelyn vanRheenen 

Rita Rigtering, Sarah Roozendaal, Maria Edith Pineda Rincon, 

Margreet Schaap, Joost Schreuder, Rob Schreuder, Nancy Smildiger, 

Roeland van Suylen, Coby Terbruggen, Wim Terbruggen, Corry 

Timmermans, Elly Tump, Annet Veenstra, José Verhoeven, Eefje 

Vink, Olga Vogel, André Vonk, Peter Vulling, Peter vd Wetering, 

Sandra de Wijn, Elke Wisseborn 

Afwezig met kennisgeving: 

Astrid Noorden, Bertha Schalen, Leonie Scheutjens, Hens Renierkens, 

Laura van Loon, Olga van Kruijswijk, Grietje van Veen, Joyce 

Vermeern, Daniël Nelck, Josefien van Dijk, Wanda vd Meijde,  

Nancy Verwoerd, Jan van Rossum, Florentine van Vollenhoven  

Bert Hofman, Petra Meijer-van Gilst, Ruurdtsje Attema,  

Marja van Oosterom, Annita Poorthuis, Ria Wassink, Mark de Wildt,   

Sylvia Oudshoorn, José Schoot-Uiterkamp,  Wilma Bast, Alina 

Oudman, dhr.Van Fessem, mevr. Corry Zueste, Hans vd End,  

Marleen Hoedjes, Marianne van Lith Hennie Grasselier  

Evelyn van Rheenen,  S. Stuivenberg,  Gerda Nieuwpoort  

Grietje Hofsteenge, Valentina, Serraerens-Janssen. 

 

 

 

 

 

1. Opening 

De voorzitter Ann Jurriens opent de vergadering om 10.05 uur 



Er wordt uitgebreid stilgestaan en uitleg gegeven over de 

transitie van het centraal kantoor van de NWP naar het 

administratiekantoor van de NFG. Ann, Jeroen Rein en Corry 

zitten cq zaten al 20 jaar in het bestuur en Ann en Corry naderen 

de 70 en Rein is de 70 al gepasseerd. Het werd dus tijd voor 

vernieuwing en meer zekerheid in de bedrijfsvoering. Vandaar 

dat er twee jaar geleden is besloten om zowel de financiën als de 

administratie naar het administratie kantoor van de NFG te 

verplaatsen. Vorig jaar zijn de financiën al overgedragen en dit 

jaar is het secretariaat aan de beurt. Juridisch heeft het bestuur 

alles op de juiste manier in gang gezet. Corry is nog steeds in 

loondienst bij de NWP en werkt nu samen met de NFG aan het 

overzetten van alle documenten en procedures. Ook de website 

moest in een moderner jasje worden vormgegeven waardoor er 

makkelijker door de secretaris en de leden informatie mee kan 

worden verwerkt. Vanaf 1 oktober heeft de NWP een contract 

met de NFG waaronder ook de visitatie valt. Ann vraagt de 

leden het bestuur de tijd te geven om alles in goede banen te 

leiden zodat de NWP toekomstbestendig is. 

Vraag uit de zaal van Alie de Jong: Van haar intervisiegroep 

hebben slechts 2 leden de brief over het vertrek van Corry per 

mail ontvangen, de andere 3 hebben niets ontvangen. Dat heeft 

kwaad bloed gezet bij vermoedelijk meerdere leden.  Alie 

verontschuldigt zich en werpt op dat veel mailadressen 

ontbraken of vervallen bleken te zijn. 

 

2. Vaststellen agenda. 

Annemiek Kappen merkt op de lifestyle coach niet op de agenda 

staat. Dit onderwerp komt straks wel ter sprake bij de ALIP. 

 

3. Mededelingen. 

Belangrijk thema is straks de lunch. Voor de leden met dieet 

wensen is er een apart bord gereed gemaakt en af te halen bij de 

aanmeld balie. 

Rick Denkers van de NFG zal straks uitleg geven over de 

overdracht en de stand van zaken tot nu toe. 

 

4. Ingekomen stukken. 

Deze worden bij de diverse agendapunten behandeld.  

 



5. Goedkeuren notulen.  

Leden hebben niet kunnen inloggen. Alleen met het bij het 

secretariaat bekende e-mail adres kan er een nieuw wachtwoord 

worden aangevraagd. Dus niet met het privé mail adres.  

Doordat er aanwezige leden zijn die de notulen niet hebben 

kunnen lezen wordt de goedkeuring uitgesteld tot de ALV van 

april 2020. 

 

6. Samenwerking NFG-NWP 

Rick Denkers van de NFG voert hierover het woord. 

De overdracht lijkt op het restaureren van een heel oud huis. Er 

staat heel veel oude informatie in de bestanden op diverse 

computers en geheugensticks en ook nog documenten van voor 

de computertijd. Dit moet allemaal vernieuwd en gecontroleerd 

worden. O.a.: 

E-mail adressen zijn verouderd 

AGB codes van 43 leden bleken niet correct 

Wat is actueel op het gebied van HH reglement, statuten, 

aannamebeleid, accrediteren van opleidingen en bijscholingen, 

zijn alle bijscholingen wel juist verwerkt, zijn alle 

visitatieverslagen wel beschikbaar en wat is dus de status van 

ieder lid.  

Als de website goed draait wordt het de verantwoordelijkheid 

van ieder lid persoonlijk om de informatie bij zijn naam up to 

date te houden. 

VGZ gaat ook de beroepsverenigingen visiteren, mede daarom 

zijn we er de laatste 3 maanden mee bezig geweest om alles juist 

op de rit te krijgen. 

Financieel zal de overgang ongeveer budget neutraal zijn, dus 

geen contributieverhoging en ook de visitatie die onder de vlag 

van de NFG gaat plaatsvinden blijft verwerkt in de contributie. 

Vraag uit de zaal:  

A. Hoe verhoudt zich de NFG tot de NIBIG? 

De NIBIG wil zich graag profileren maar wordt door de 

zorgverzekeraars niet erkend als koepel. Zowel de KAB koepel 

en de RBCZ willen geen samenwerking met NIBIG. Zie de brief 

van de voorzitter KAB met daarin de motivatie.( website) 

Onlangs is de training geweest voor onze visiteurs die voor de 

NFG gaan visiteren. Ingrid van Berendsen is namens de NWP de 

contact persoon. 



   B. Wanneer is de samenwerking af.? 

Naar verwachting is eind dit jaar alles gereed. De NFG werkt 

goed met Corry samen om dit te realiseren. 

   C. Het antwoord apparaat is in het Engels,? 

Dat is een foutje van het systeem. Wordt aangepast. 

   D. Jolanda vindt dat er weinig contact is met de 

leden danwel beperkte informatievoorziening.! 

Het bestuur geeft toe dat de communicatie de laatste tijd 

duidelijk te lijden heeft gehad van de overdracht van informatie 

van secretariaat aan de secretaris en vandaar weer naar de NFG, 

die vervolgens alles weer in eigen bestanden moest zetten. 

Ann zegt nogmaals dat het bestuur zelfstandig bepaalde 

beslissingen kan nemen in het belang van de vereniging en ook 

dat er over persoonlijke zaken geen publiekelijk antwoord wordt 

gegeven. 

 

7. ALIP 

Oprichters zijn Rick Denkers, Jeroen Schreuder en Ann Jurriens 

en Sacha v d Ende. 

Rick heeft er een zijn medewerkers vast op gezet om de 

oprichting verder gestalte te geven. De NFG heeft er inmiddels 

al  €20.000,- aan uitgegeven. 

De samenwerking met huisartsen is cruciaal om de lifestyle 

coach ook  therapeuten in het basispakket te krijgen. De ALIP 

heeft eerst samenwerking gezocht met de AVIG ( artsen 

vereniging voor integrale geneeskunde) maar toe het om een 

financiële bijdrage aankwam wilden zij  niet meer meedoen. 

Nu is er samenwerking met een groep van 1000 artsen die ook al 

door andere groepen zijn benaderd. De ALIP zal door deze 

groep als serieuze kandidaat worden voorgedragen. 

Vraag: Maken jullie gebruik van zorgkaart nummer 5?   

Rick: Nee 

Belangrijk is vertrouwen te krijgen van de zorgverzekeraars. 

Vervolg vraag: met de zorgkaart  spreek je de taal van de artsen 

en dat is dus de beste ingang. 

Volgens Rick nog niet. Wat we eerst willen bereiken is 

naamsbekendheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. 

We snuffelen nu dus middels de ALIP aan de groep van 1000 

artsen en daar moeten nog heel veel meningen op een lijn 

komen. 



Vraag van Elke Wisseborn: Is een natuurgeneeskundige ook  

lifestyle coach. 

Nog niet want we moeten gaan aantonen dat onze opleidingen 

voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een coach. Er zijn 

ook separate opleidingen tot coach. Instituut Sonneveldt werkt 

sinds kort samen met de NFG. Zij leiden als psychosociaal 

therapeuten op tot coach en de NFG zoekt nu ook samenwerking 

met Bonusan om ook de natuurgeneeskundige in beeld te 

brengen. 

Ann Jurriens: Als de NWP in beeld wil blijven in dit traject dan 

zullen wij ook financieel moeten gaan bijdragen en voor dit en 

volgend jaar zal dat € 5000,- zijn. Aan de zaal wordt gevraagd of 

zij daarmee instemmen. 2 stemmen tegen en de overige zijn 

akkoord. Men ziet wel het belang in van de toenadering en 

voortzetten van de ALIP. 

 

8. Jubilarissen 

Suylen, Kobayashi, Verhoeven en van Cranendonk zijn de 

aanwezige jubilarissen en krijgen een bloemetje uitgereikt. Het 

fysieke aandenken, een uit hout gemaakt NWP logo is helaas 

nog niet klaar maar er kan al een prototype worden getoond. 

Zodra ze beschikbaar zijn zullen ze worden opgestuurd.  

 

9. KAB 

Piet Peizel is namens de NWP naar de ALV geweest. Kort 

samengevat heeft de KAB toegezegd zich beter aan haar eigen 

statuten te gaan houden. De KAB gaat niet samenwerken met de 

NIBIG en ook de RBCZ dat niet gaat doen. De KAB heeft dit 

jaar nog geen verzekeraars bezocht. DSW vergoedt van de NWP 

alleen de acupunctuur. Daar DSW geen zaken doet met koepels 

zal Ann samen met “Marleen” een brief naar het bestuur van 

DSW sturen. 

Uit zaal kwam de vraag waarom wij dan niet naar de RBCZ 

overstappen. De KAB kost de NWP € 28,- per lid per jaar en de 

RBCZ  gaat de leden zelf ongeveer €100,- kosten. Dat wat de 

KAB voor de aangesloten leden doet is genoeg, 

Geschilleninstantie en vergoeding door de meeste 

zorgverzekeraars. 

 

 



10  Visitatie 

Ingrid Berendsen geeft uitleg over de huidige situatie. 

Er is 20 september een training gewest over het visitatieprotocol 

van de NFG. Er worden per dag 5 therapeuten geselecteerd via 

een computerprogramma, die krijgen vooraf een uitgebreide 

vragenlijst en worden op de vastgestelde dag gedurende een half 

uur bezocht, waarbij een aantal punten van de vragenlijst worden 

besproken. Onze leden zullen nog een brief ontvangen met de 

uitleg. De voormalig leden van de visitatiecommissie van de 

NWP krijgen een bloemetje en cadeaubon. 

 

11  Begroting  

Jeroen Schreuder is interim penningmeester sinds de vorige 

ALV. Hij heeft inmiddels een uitermate geschikte kandidaat 

gevonden om mettertijd deze taak op zich te nemen. Simone 

Hartman gaat vanaf nu meelopen met het bestuur en zal 

mogelijk op de volgende ALV gekozen kunnen worden als 

penningmeester. 

Jeroen heeft de begroting van 2020 samen met de boekhouder 

van de NFG gemaakt en het resultaat is een overzichtelijk 

document. De kosten per lid voor het NFG zijn in het contract 

vastgesteld op € 125,-. Dit is in vergelijking met onze huidige 

secretariaatskosten en visitatiecommissie kosten budgetneutraal 

geregeld. 

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

12.    Ingekomen vragen: 

 Worden online consulten vergoedt? De zorgverzekeraars eisen  

         tot nu toe dat de patiënt fysiek bij het consult aanwezig is. 

        Dat zal in de toekomst mogelijk veranderen omdat regulier dat al   

        wel voor vergoeding in aanmerking komt. 

        Vanuit de zaal komt de opmerking dat sommige zorgverzekeraars  

         dit al wel vergoeden. 

13.    Rondvraag. 

 S. Boekel: Mogen therapeuten stagelopers begeleiden? 

 Ja maar dan moet er wel een aangepaste privacyverklaring in het 

Dossier. 

Elke Wisseborn: Hoe verlopen de contacten tussen NWP en  

NVKH? Dit omdat er geen bericht naar de NWP is gestuurd  

over de dag van de homeopathie. 



Er zal in de volgende bestuursvergadering over gesproken  

worden. Vroeger nam Ann deel aan het homeopathie platform. 

Wat is de contributie voor de ALIP?  

Nog steeds niks. De NWP 

doet nu een investering in de toekomst zodat e.e.a. van de grond  

kan komen. Mogelijk zullen NWP leden later ook lid van de  

ALIP moeten worden voor hun coaching-behandelingen. 

B van Bakel: Onze WA verzekering is voor leden individueel  

niet bereikbaar.?  Dat klopt alles loopt via het assurantiekantoor  

van Oscar Prent. (OPA) 

Ann: Bedankt alle bestuursleden met een bloemetje voor het  

werk van het afgelopen jaar. 

 

Sluiting om 12.45 


