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Nr Post-it Inbrenger Categorie

11 Better (I don't know yet) translation handeling. ?

12 Certificering: hoe doe je dat? Henk Vos ?

19 Centrale verenigingsbijeenkomst. Middelen WG Zuid 

om ook iets te brengen naar de vereniging.

?

45 Klankschalen van Bert in de avond tussen 2 dagen!! Anita Winchester avondprogramma

2 Ideeënbus voor nieuwsbrieven.

(bv Samenvattingen boeken etc.)

Jacqueline Kuperus idee

5 Delen van elkaars missie! Cees Stegena idee Nieuwsbriefitem

14 Work through the whole HCT syllabus again, selected members 

adressing pieces of theory + demo's of processes. During each 

gathering, followed by doing the processes together.

Gatherings every 2 -3 months for a weekend.

Wix Priesterbach idee Oefendagen

15 Oefenavonden / dagen organiseren met stukjes uit HCT / NLP Master 

gekoppeld aan bv een spreker of workshop.

(Idee Wix gepikt deels)

Jacqueline Kuperus idee Oefendagen

17 Specialist uitnodigen om een 'life coaching sessie' live te coachen. idee

33 1 onderwerp, diverse GD&D-ers die workshop geven. Anita Winchester idee Oproep nieuwsbrief/facebook q1-2015

34 Expertise Market (virtueel of echt)

Nodig iedereen die dat wil uit zijn expertise te publiceren. Vervolgens 

kan je bij elkaar shoppen. Zowel vakinhoudelijke expertise als zakelijk 

> als acquisitie, starten als coach

Anita Winchester idee Nieuwe website

39 Weekend waar de coaches als 'refresher' van NLP basis technieken en 

als oefening, ook zelf weer door kan gaan.

Dus oefenen, herhalen, gezellig samenzijn, en wat goeds voor jezelf 

en anderen doen.

idee Oefendagen

31 Qua bijdragen van leden 

mogen het ook kleinere bijdragen zijn?

Bijv. met elkaar uitwisselen: wat zijn de 5 of 10 meest belangrijke 

dingen die je in je leven hebt geleerd over gezond denken & doen?

Fokje Westerling idee, thema Oproep nieuwsbrief/facebook q1-2015
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20 Misschien een THEMA-DAG met voorzitter die de structuur bewaakt.

Bv over verdriet

Clubleden doen een demo - delen een protocol - brengen hun eigen 

expertise in.

idee, thema, 

workshop/training

Oproep nieuwsbrief/facebook q1-2015

3 Apart deel website voor 'new skills' / practical tools op bv 1 As je per 

skill uit te draaien.

Iedereen kan technieken aanleveren.

Jacqueline Kuperus idee, website Publicaties/eventdocumentation

10 Is het mogelijk om een forum voor de club te creëren? Online - 

gesloten, alleen voor leden. Waar discussie over van alles kan 

plaatsvinden of vragen gepost.

idee, website Nieuwe website

23 Update the English and Dutch websites the same time. idee, website Christie

35 Roep de leden op om vóóraf aan een workshop inspirerende, 

aanvullende info te publiceren op Facebook en het forum.

Warm ourselves up before takeoff.

Anita Winchester idee, website, 

Facebook

Nieuwsbrief/facebook

32 Throw out a fish to get a bigger fish.

Lanceer een onderwerp en nodig iedereen uit hier op in te sturen > 

kennis, trainingen, boeken, filmpjes, powerpoints.

Dit kan bij elkaar zelfs een GD&D dag / workshop worden.

Anita Winchester idee, 

workshop/training

Leden zelf op facebook

1 Realiseren dat WIJ de vereniging zijn.

Leden en bestuur kunnen ieder hun/een deel doen.

intent

7 Regionale oefengroepen door heel NL Soulfood Breda intervisie Leden zelf op facebook

22 Ik wil nog een intervisie groepje vinden. Paula Sprenkels-

Bontje

intervisie Leden zelf op facebook
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8 Intervisie per onderwerp.

# vormen mogelijk

* FB / website 'discussie' over 't onderwerp (kan FB ook per 

onderwerp?)

* lijfelijk bij elkaar

* Groepsbijeenkomst via internet / hangout

Mogelijke onderwerpen:

* Aanpak bij een specifiek probleem / symptoom

* kortere 'trainingen'

* Dyslexie, Depressie, Burnout, ADHD, ADD, ...

* andere dan weekend kan

* Eventueel intervisie:

Hoe 'verkoop' ik mijzelf? Hoe doe ik meer waar ik goed in ben?

Tabita van de Kerkhof intervisie, thema, 

workshop/training

Oefendagen

44 De ruimte kan een groep aan tot 75 personen. Eventueel kan 

gelimiteerd op eigen terrein gekampeerd worden. Tamara & Hans 

zouden het fijn vinden als De Ruimte een anker is voor GD&D.

Tamara Huilmand & 

Hans Polak

locatie Nieuwe website

6 Voeding en beweging.

Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Lichaam en geest vormen een eenheid.

Meike Breedveld thema Jos Dolstra / themadag  veoding

16 Opstellingen voor teams. thema Themadag

27 Als er behoefte aan is wil ik wel informatie geven over de 

participatiewet e.d.

Vincent thema Nieuwsbriefitem

30 Qua onderwerp

Informatie geneeskunde / Radienica

Fokje Westerling thema Themadag

36 Thema's: burn-out, ADHD, menopauze J, NLP voor kinderen, 

integratie van NLP met …, dans /muziek therapie, werken met 

metaforen, EFT etc etc

Anita Winchester thema Themadag

37 NLP voor puber > zelfbeeld, toekomst, onzekerheid, etc. Anita Winchester thema Themadag

40 Gezondheid coachen in een onderneming. thema Themadag

4 Verdiepen van bestaande kennis.

Yes!

wens Oefendagen
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18 - Delen van kennis.

- Platform voor experimenten

- Hiaten verslavingszorg

Paul de Leeuw wens Oefendagen / Themadag

24 DREAM: Speakers will one day pay us! J wens :)

28 Meer interactie op facebook: ideeën, suggesties, bevindingen, 

uitnodigingen. Elkaar enthousiasmeren.

wens, facebook Leden zelf op facebook

29 Workshop aanbieden in Nederlands en Engels + mail daarover. wens, 

workshop/training

Doen we nu

9 I wasn't a member last year. I didn't get to know about the workshops 

in Autumn. Jammer!

Rita Cleuvers workshop/training Promotie

13 Workshop in ondernemerschap workshop/training Nee

21 At least 2, better 3 days workshops (travelling!) workshop/training

25 I would like Stephan Andreas to be invited to learn us about the core 

transformation.

Yvonne vd Sloot workshop/training Sprekerslijst 2015?

26 Connirae mag ook Rob Steenbergh workshop/training Sprekerslijst 2015?

38 Romina contacten! Virginia Satir. workshop/training Sprekerslijst 2015?

41 Andrew Austin (the Richard Bandler of Now)

IEMT or Metaphors of Movement (still affordable)

Rob Steenbergh workshop/training Sprekerslijst 2015?

42 Feldenkreis (Alicia Silverstein) makes you move effortlessly and free 

of stress

Rob Steenbergh workshop/training Sprekerslijst 2015?

43 Stephan Gilligan (komt in 2015 naar Nederland)

crash vs coach state

Rob Steenbergh workshop/training Sprekerslijst 2015?

46 Aanbieding voor GD&D-leden

29, 30,31 augustus 2014 van 10:00u tot 17:00u

3 dgn € 75,= excl. btw

Het Biologisch handelen van het onbewuste a.d.h.v. Biologische 

Natuurwetten. Een antwoord op fysieke en psychische symptomen.

In Rotterdam. Opgave via info@zichtopvoelen.nl

Minimaal 12, maximaal 16 deelnemers.

Bert van Grondelle workshop/training Done


