Notulen Algemene Ledenvergadering 10-03-2017
Locatie:
Aanwezig:

Werfkelder ‘de Grote Werf’, Oudegracht 201 in Utrecht
Eli Kok, Paul Sanders, Marja Sanders, Tjalling Weldring, Wies
Verheul, Combert Schöffer, Mieps van Hest, Harmanne
Menkveld, Juliette Becking, Grada de Bakker, Roelf Jan Takens,
Anneke Smits, Betty van Hulzen, Karin Budde, Carla Welink,
Manu Dehouck, Rien Bakker (not.)
Afwezig met kennisgeving: Ruby Pouwels, Teun van Seegeren, Angelique Timmerman,
Annemieke van Nunen, Pieter de Jong, Nicola Bogaarts, Marijke
Baljon, Grieteke Pool,

1. Opening
Voorzitter Eli Kok opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom
2. Notulen
-Eli Kok was afwezig met kennisgeving
-Marja Sanders geeft aan dat ze een kloof ervaart tussen het bestuur en de leden,
geen ‘grote kloof’, zoals staat genotuleerd.
-Combert Schöffer geeft aan dat Joop Verschuur bij de statuten niet alleen naar
spellingsfouten geeft gekeken, maar ook een inhoudelijke bijdrage heeft geleverd.
Verder worden de notulen goedgekeurd, met dank aan Maarten Stouten voor het
notuleren.
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Geen.
4. Herregistratie
Combert Schöffer geeft aan dat de eerdere strakkere formulering van wat wel
geaccrediteerd wordt, nu verruimd wordt. Duidelijk persoonsgerichte activiteiten
krijgen 1 punt per dagdeel. Aanverwante onderwerpen, zoals MBT, krijgen een half
punt per dagdeel. In totaal moeten 12 punten per 5 jaar gehaald worden. Er komen
in de vergadering ook geluiden op dat er een heel punt voor aanverwante activiteiten
kan worden gegeven om integratie te bevorderen van ons gedachtegoed met andere
stromingen. Vooralsnog wordt het plan goedgekeurd zoals het is beschreven, met de
hele en halve punten.
5. Huishoudelijk reglement
Dit wordt met de nieuwe wijzigingen goedgekeurd.
6. Bestuurswisseling
Eli Kok wil na 8 jaar voorzitterschap het stokje overgeven aan een persoon met
nieuwe energie. Marja Sanders heeft zich beschikbaar gesteld en wordt in de
vergadering unaniem aangenomen als nieuwe voorzitter.

7. Rondvraag
-Grada de Bakker vraagt of de vereniging zich kan inzetten om persoonsgerichte
experiëntiële therapie in de richtlijnen te krijgen. We spreken over de inzet van
advocaten om een plek op de cirulaire GGZ te krijgen.
8. Sluiting
Voorzitter Marja Sanders sluit de vergadering af.

