
 
 
Notulen Algemene ledenvergadering Gezond Denken en Doen 2015 
14 februari 2015 - Tijd: 17:00-18.00 uur - Locatie: Conferentieoord De Poort, Groesbeek. 
 
Aanwezig: 
Saskia Klaaysen, Ron van Putten, Ferry Onderwater, Dorethy van de Ven, 25 leden 
 
 
Agenda: 

1. Bestuursfunctie van penningmeester 
2. Naam wijziging 
3. Criteria lidmaatschap 
4. Bestuurssamenstelling van 4 naar 5 
5. Financiële rapportage 2014 
6. Terugblik op 2014 
7. Vooruit kijken naar 2015/2016 
8. Afsluiting 

 
 
1. Bestuursfunctie penningmeester verkiesbaar 

Elke bestuursfunctie is na 3 jaar verkiesbaar. Voor de penningmeester Dorethy van de Ven is 
dat dit jaar het geval. Aan de ALV wordt gevraagd wie interesse heeft in de functie van 
penningmeester binnen het bestuur. Er zijn geen leden die interesse kenbaar maken. Wel wordt 
gevraagd of Dorethy van de Ven herkiesbaar is. Dorethy van de Ven geeft aan dat, als er geen 
interesse is, zij aanblijft als bestuurslid. Stemming hierover is unaniem, de ALV gaat akkoord dat 
zij aanblijft als bestuurslid. 
 
2. Naam wijziging 
De vereniging Gezond Denken en Doen is een internationale vereniging. De primaire taal waarin 
gecommuniceerd wordt is Engels. De verenigingsnaam is echter Nederlands. Aan de ALV wordt 
voorgelegd of de verenigingsnaam dan ook Engelstalig moet zijn: Healthy Thinking and Doing. 
Dit punt roept veel reacties op en na een korte discussie is dit de overheersende mening: De 
vereniging is internationaal en gevestigd in Nederland. Voor een buitenlander is het normaal dat 
een vereniging die gevestigd is in Nederland ook een Nederlandse naam draagt.  
Er wordt gestemd over het behouden van de Nederlandse naam, de meerderheid stemt voor. 
Voorgesteld wordt om een aanvullende Engelstalige ‘subtitel’ te gebruiken die de missie en 
werkwijze van de vereniging ondersteunt en duidelijk maakt wat we doen en waar we voor 
staan. Aan de leden is gevraagd om suggesties voor deze subtitel via e-mail aan te leveren. 
Hieraan zal in de komende nieuwsbrief aandacht worden besteed. 
 
3. Criteria voor lidmaatschap 
Het bestuur krijgt af en toe vragen van mensen die lid willen worden en niet aan de gestelde 
criteria voldoen. Bijvoorbeeld wel een gedegen coachopleiding of systemisch werk opleiding en 
affiniteit met gezondheid, maar geen NLP achtergrond. Aan de ALV wordt gevraagd hoe 
hiermee om te gaan. Verschillende zienswijzen en standpunten worden uitgewisseld. Alle 
aanwezigen vinden een gedegen NLP achtergrond belangrijk: ‘we vormen dan een homogene 
groep, die ook één gemeenschappelijk taal spreekt en hanteert.’ 
De ALV staat wel toe dat bij specifieke events, zoals Opstellingen in relatie tot gezondheid, er 
een beperkt aantal niet-leden kan worden toegelaten, die niet volledig voldoen aan 



 
 
lidmaatschapscriteria. Dit geeft ook een impuls aan andere zienswijzen. Verder worden vanuit 
de leden suggesties gedaan voor meer marketing richting NLP-opleidingsinstituten zoals het 
IEP, zodat we meer instroom kunnen genereren. Met Marian Langbroek en Caroline Koolhaas 
van de Health Certification Training heeft het bestuur al contact gelegd. 
 
4. Bestuurssamenstelling van 4 naar 5 leden 
De veranderingen (zoals nieuwe website, oefendagen, event calendar, wishlist, regelmatig 
verschijnende nieuwsbrief, facebook, ledenadministratie, promotie) is veel werk voor het bestuur 
dat bestaat uit vier personen. Een vijfde bestuurslid zou dan ook welkom zijn. De 
werkzaamheden kunnen dan beter verdeeld worden. Tijdens de ALV is gepolst of er interesse 
is: Meike Breedveld geeft aan interesse te hebben, ook eventueel in de taken van 
penningmeester. Het bestuur nodigt haar uit op de eerstvolgende ledenvergadering, om Meike 
een idee te geven van de werkzaamheden en te ervaren of het huidige bestuur en Meike het 
goed met elkaar kunnen vinden. Zandra, Miriam, Cella en Vincent geven aan ondersteunende 
werkzaamheden te willen doen. Christy geeft nogmaals aan graag te helpen bij de vertaling van 
de website. 
 
5. Financiële rapportage 2014 
De penningmeester neemt met de ALV de financiële rapportage door. Zij licht onder andere toe 
dat het kas tegoed (working capital) dit jaar is teruggebracht ten opzicht van 2013. Reden 
hiervoor is dat voor een non-profit vereniging het kas tegoed niet teveel mag groeien. Er wordt 
gestreefd naar een kas tegoed van ongeveer 4.000 euro per 1 januari 2016. 
De huidige kascontrole commissie, bestaande uit Miriam Kaptein en Klazien Verboom, treedt af. 
De penningmeester vraagt voortaan kort voor de ALV aan twee leden, die aanwezig zijn bij de 
voorafgaande nascholing, om de financiële controle uit te voeren. Volgens de penningmeester 
en Kascommissieleden neemt dit niet meer dan 2x 10 minuten in beslag: 10 minuten vooraf 
inlezen en 10 minuten ter plekke boeken inzien. 
De penningmeester geeft aan dat het voorbereiden van events, communiceren met trainers, 
communiceren met leden via e-mails, nieuwsbrieven en website en ook tijdens trainingen het 
faciliteren van het leerproces van de aanwezigen veel werk is. In het kader van de balans tussen 
geven en nemen stelt het bestuur voor dat bestuursleden voor trainingen geen extra bijdrage 
meer hoeven te betalen. Stemming hierover is unaniem, de ALV gaat akkoord dat bestuursleden 
voor trainingen geen extra bijdrage betalen, met ingang van 1 januari 2015. Zij blijven wel 
contributie-plichtig. 

6. Terugblik 2014 
Saskia blikt samen met de ALV terug op 2014: 

 Robert McDonald 

 Oefendagen 

 Jos Dolstra 

 Wishlist ALV 2014 
o Website aanpassingen / vernieuwing 
o Oefendagen / intervisiedagen 
o Trainer suggesties / wensen 
o Nieuwsbrief / Facebook 
o Activiteit documentatie pagina’s 



 
 
7. Vooruit kijken naar 2015/2016 

 Cathelijne Wildervanck, 22 mei 2015 
Depression, burn-out, ADHD/ADD, brain 

 Andrew Austin (nog niet definitief), najaar 2015 
Metaphors of Movement 

 Romina Schell, voorjaar 2016 
Technieken van Virginia Satir 

 Oefendagen 2015 
14 maart 2015, 4 juli 2015, oktober 2015 (exacte datum nog te plannen) 

 
8. Afsluiting 
Ron sluit de ALV af met het bedanken van alle aanwezigen voor hun input, suggesties en 
actieve deelname aan de vergadering.  
De deelnemers aan de ALV spreken hun waardering uit voor de inzet van het bestuur. 
 
12. Volgende algemene ledenvergadering 

Aansluitend aan de 1e dag van de meerdaagse training/nascholing in het voorjaar van 2016 

Besluitenlijst: 

− Dorethy van de Ven is herkozen als bestuurslid. 
− Er wordt geen naamswijziging doorgevoerd, maar een aanvullende Engelstalige subtitel 

gekozen. 
− Bij specifieke events kan een beperkt aantal niet-leden worden toegelaten, die niet 

volledig voldoen aan lidmaatschapscriteria. 
− Het bestuur wordt uitgebreid van 4 naar 5 leden. 
− Bestuursleden betalen vanaf 1 januari 2015 geen extra bijdrage voor trainingen, maar 

blijven wel contributie-plichtig. 

 


