Nieuwsbrief NVJP Februari 2022
Lieve NVJP leden, wat vonden we het fijn om te proosten via Zoom met een aantal leden. Een fijn
begin van het jaar!
Voor dit jaar, 2022, zijn er twee evenementen gepland. Op 26 maart tijdens de online jaarvergadering
krijg je van beide een intro.
Op zondag 29 Mei zijn jullie uitgenodigd voor een Bomenwandeling volgens de Ogham heerlijk met een
picknick op Landgoed Clingendael, begeleid door Ingrid Cramer. De wandeling start om 13:30 en
eindigt om 16:30. Voor een kleine bijdrage van 10 euro is ook een partner, vriend of vriendin welkom!
Op Zaterdag 3 September zijn jullie uitgenodigd voor een Human design event, geleid door Jan Groot
en Marian Tabben. Van 13.30 tot 17.30u. Locatie Noordwijkerhout.
Alle leden zijn welkom en locaties zijn beide in de natuur en QR-code vrij, ruimtelijk en vol positiviteit.
We hebben er zin in om jullie allen te ontmoeten op deze evenementen. Het doel is om het echt als
een aanvulling voor journey werk te zien.
Wat vragen we van jullie? Heerlijk te komen naar deze evenementen Mocht je met het openbaar
vervoer komen, dan is er een mogelijkheid om opgehaald te worden. Kortom, graag zien we je daar.
Warme lentegroet!
Gabrielle, Lianne, Jolanda en Astrid
Bestuur NVJP
Graag aanmelden voor beide events via mail. ( info@nvjp.nl)
**Save the Date: Zondag 29 Mei in Den Haag en Zaterdag 3 September in Noordwijkerhout.
**ALV 26 Maart van 10.00-13.00u via zoom
Bijlagen voor ALV 26 maart 2022:
- agenda ALV 26 maart 2022
- notulen ALV 13 november 2021
- jaarrekening 2021
- begroting 2022
- kascontrole over 2021

Agenda ALV (zoom) 26 maart 2022, 10.00 uur
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling verslag vorige vergadering 20 maart 2021.
4. Jaarverslag 2021
5. Kascommissie 2021.
6. Begroting 2022
7. Kascommissie samenstellen voor 2022
8. Events op 29 mei en 3 september
9. Rondvraag
10.Sluiting.

ALV 26 maart 2022

1

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering NVJP 13 november 2021 (Zoom)
Aanwezig: 19 leden (inclusief 5 bestuursleden).
Bestuur: Sonja Scheurwater, Conchita Scheffer, Henriette Koks, Astrid van den Nieuwenhof en
Miranda Habraken (notuliste).
Leden: Margot de Hoest, Yolan Biemans, Cecile Homs, Jeanette Westenberg, Meta Rook, Wilma
Harreman, Gabrielle Brood van Waarden, Marline Schreuder, Mark Graves, Tonny van Oijen, Sandra
van Rijsewijk, Anneke Tekamp, Jolanda Nieuwstraten, Lianne van den Dungen
1. Opening en mededelingen
Om 10.00 uur opent Sonja de vergadering.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen.
Er zijn een aantal machtigingen binnengekomen: Mark heeft 2 machtigingen (van Albert en
Arna), Astrid heeft 1 machtiging (van Esther), Miranda heeft 1 machtiging (van Monique).
3. Vaststelling notulen ALV van 20 maart 2021
De notulen worden vastgesteld.
4. Financiële stukken
De begroting wordt alleen getoond. Er is nog geen jaarrekening opgemaakt, omdat het jaar
nog niet om is.
In de laatste kolom onder 2021 zie je de begroting en in de kolom daar rechts van zie je de
uitgaven die in 2021 al gedaan zijn. Inkomsten 113 is het bedrag dat dit jaar nog binnen is
gekomen van een aantal leden voor de Training Suïcidepreventie van 113 (de andere
deelnemers hadden vorig jaar al betaald).
Het bestuur heeft dit jaar alleen vergaderd via Zoom.
Opslag beursattributen is iets wat er nu voor het laatst op staat. Ze worden voortaan bij
Astrid bewaard (geen kosten).
WBTR: was niet begroot, omdat deze Wet in de loop van 2021 in beeld kwam.
Volgend jaar zijn er nog 51 leden. In 2021 zijn er 64.
Er is al een kascommissie die de jaarstukken van 2021 gaat beoordelen: Mark, Leon en
Tonny.
Er komt een vraag over waarom leden opzeggen. Antwoord: ze doen niets meer met de
Journey, hun praktijk houdt op of ze gaan iets anders doen.
Er ontstaat weer een discussie over hoe we nieuwe leden moeten aantrekken. Om contact te
leggen met Arnold en The Journey Nederland/België. Conchita heeft vorig jaar contact gehad
met die groep, maar daar is niets uit voort gekomen. En ook komt weer de discussie naar
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boven over de vergoeding van de Journey. Ook dat is al meermalen door meerdere besturen
uitgezocht: dat is niet mogelijk, omdat we een buitenlandse opleiding zijn.
5. Stand van zaken bestuur NVJP
Astrid heeft een plan bedacht voor een bestuur in afgeslankte vorm, met 3 personen. Dit is
het idee: Om alleen via Zoom te vergaderen. Geen vergoeding meer te ontvangen (alleen
gemaakte kosten). De website blijft en Leon heeft aangeboden om die te onderhouden.
Twee maal per jaar wordt er een ontmoeting georganiseerd. De contributie wordt € 50 per
lid. Alle leden mogen op de website staan. En als er behoefte aan is, kan er een Whatsapp
groep begonnen worden om direct met elkaar te communiceren. Astrid geeft aan dat ze in
dit bestuur wel haar bijdrage wil blijven leveren. Zij heeft ervaring als penningmeester en ook
met het secretariaat.
Er komt de opmerking dat als alle leden op de website staan, het dan wel heel duidelijk moet
zijn wie geaccrediteerd is en wie niet.
De vraag wordt gesteld waarom de huidige bestuursleden zijn gestopt.
Het bestuur stapt onder andere op door het verschil van inzicht in het bestuur en de
daardoor ontstane verstoorde verhouding onderling. Degenen die daar belangstelling voor
hebben, kunnen een afschrift krijgen van de mail van opzegging van de bestuursleden, die zij
in juni gestuurd hebben aan de overige bestuursleden.
Nog een vraag: wat zijn de functies van de 3 bestuursleden: voorzitter, secretaris en
penningmeester? Er wordt verwezen naar de bijlagen bij de uitnodigingsmail van 29 oktober.
De leden geven aan dat het goed is dat deze dingen uitgesproken zijn en ook dat het goed is
om nu naar de toekomst te kijken.
Daarna ontstaat er een mooi gesprek met een positieve energie, waarin blijkt dat iedereen
het idee omarmt om in een kleiner bestuur verder te gaan en meer mensen een bijdrage
willen leveren.
Gabrielle geeft aan dat ze wel dingen wil organiseren. Jolanda wil wel het secretariaat doen.
Marline geeft de overweging mee dat we ook zonder een bestuur/vereniging verder kunnen
gaan, als we kiezen voor elkaar te ontmoeten. Dan is er ook geen struggle in een bestuur.
Wilma en Tonny geven aan dat het heel moeilijk wordt om bij elkaar te blijven als je de
structuur loslaat. Dan kun je de website niet meer aanhouden en moeilijker bijeenkomsten
organiseren. Ontmoetingen worden wel belangrijk gevonden. Lianne geeft aan dat ze ook
wel in een klein bestuur wil. Zij voelt ook het verlangen om in een warme vereniging te zijn,
waarin we elkaar kunnen ontmoeten.
Er wordt gestemd: wie is er voor het bestuur zoals voorgesteld: Astrid, Jolanda en Lianne.
Uitslag: iedereen stemt voor: 22 voor (18 leden met stemrecht en 4 machtigingen), 0 tegen.
Er was 1 lid aanwezig dat geen stemrecht heeft.
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Daarna vraagt Gabrielle wat haar taak dan is. Zij heeft aangeboden events te organiseren.
Het lijkt toch beter om haar ook in het bestuur op te nemen als eventmanager. Hier wordt
ook over gestemd: 22 stemmen voor, 0 tegen.
Mark geeft aan dat gekeken moet worden naar de officiële taakomschrijvingen van de
bestuursleden van de vereniging. Deze moeten wellicht worden aangepast.
Wat heel duidelijk wordt aangegeven door iedereen: als het bestuur in de problemen komt,
op wat voor manier dan ook: schakel hulp in van de leden. Leden willen helpen met (extra)
taken.
Er wordt besloten een jaar te gaan werken met dit bestuur en dan te evalueren.
6. Bestemming batig saldo na vereffening
Dit punt vervalt, omdat de NVJP blijft bestaan.
7. In het geval een nieuw bestuur aantreedt.
a. WBTR – Zijn er opmerkingen/aanvullingen vanuit de ALV? Allen.
Er zijn geen opmerkingen vanuit de leden. De voorzitter geeft aan dit punt over te laten
aan het nieuwe bestuur. Er is nog voldoende tijd om dit aan een notaris voor te leggen en
te laten bekrachtigen.
Ook moeten de ultimate benificial owners (UBO’s) worden vastgelegd bij de KvK. Of als
die er niet zijn alle statutair bestuurders die in het Handelsregister ingeschreven staan.
Ook dit kan het nieuwe bestuur doen.
b. Voorstel contributieverlaging naar € 50 voor ieder lid, waarbij iedereen toegang krijgt tot
de website.
Dit voorstel wordt wel in stemming gebracht en wordt met 22 stemmen voor en 0 tegen
aangenomen.
Er zullen ook Zoom-events georganiseerd gaan worden (max van 1 dag of dagdeel).
8. Rondvraag
 Alle leden die gaan spreken in de rondvraag, bedanken het oude bestuur en zijn blij
dat onze vereniging blijft bestaan.
 Meta heeft geen vraag.
 Tonny vraagt of alle oud-bestuursleden lid blijven. Dat is het geval.
 Er wordt nog de opmerking gemaakt dat bij bestuursleden die aftreden moet worden
gekeken naar hoe lang ze een gratis lidmaatschap krijgen. Nu is de regel dat
bestuursleden, na hun opzegging het jaar uit en het jaar erna gratis krijgen. Er is niets
geregeld over of ze hun termijn van 4 jaar daarvoor moeten volmaken. Er zijn nu 2
leden die na (bijna) 2 jaar aftreden, dus misschien krijgen die het voor 1 jaar gratis.
Ook de afscheidscadeaus kunnen afgestemd worden op de duur van het
bestuurslidmaatschap.
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Margot: hoe communiceren we met elkaar? Het kan via FB, maar niet iedereen zit op
FB. Whatsapp wordt ook niet ideaal gevonden. Het kan ook via een blog op de
website. Met Leon zal worden besproken hoe die laatste optie ingezet kan worden.
Het is dan wel handig dat er een notificatie komt via mail.

Stemming communicatie via website
Er wordt gestemd of we de vraag bij Leon neerleggen om directe communicatie tussen de
leden via de website mogelijk te maken.
22 stemmen voor en 0 tegen.





















Lianne vraagt wie de FB pagina van de NVJP wil bijhouden. Gabrielle wil dat wel gaan
doen voor de events.
Henriette biedt aan dat zij Gabrielle gaat leren om de FB pagina bij te houden.
Wilma biedt aan ook te willen helpen bij events.
Ook Sandra biedt haar hulp aan aan het bestuur.
Astrid is blij dat we doorgaan.
Mark biedt aan om mee te werken aan verbetering van de website indien nodig.
Jolanda zegt dat het goed is om na 1 jaar te kijken hoe het gaat met het bestuur.
Jeanette biedt een Journey aan aan bestuursleden die nog zitten met onaffe zaken.
Cecile heeft bewondering voor hoe de vergadering dit onderwerp heeft opgepakt.
Wilma biedt ook een Journey aan aan bestuursleden die nog zitten met onaffe zaken.
Lianne is verrast door haar eigen stap om toe te treden tot het bestuur, maar is blij.
Jolanda voelt vertrouwen over haar stap om tot het bestuur toe te treden.
Marline is blij met de sfeer en het enthousiasme wat voelbaar is.
Tonny wil in het bijzonder Astrid ook bedanken voor de aanzet tot dit nieuwe
bestuur.
Miranda wil, als dat nodig is, ook een bijdrage leveren aan de teksten voor de
website.
Anneke geeft aan dat de verlaging van de contributie naar € 50 misschien een reden
kan zijn voor oud-leden om toch weer lid te worden. Misschien kunnen die nog een
keer benaderd worden?
Gabrielle gaat Arnold benaderen om mensen naar binnen te halen voor events.
Sonja is blij dat we doorgaan en biedt ook haar hulp aan aan het bestuur.
Conchita biedt haar hulp aan bij het controleren van teksten op spelling.

9. Sluiting
Sonja sluit de vergadering om 11.50 uur.
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Actiepunten:

Bestuur:
Opnieuw bekijken van het gratis lidmaatschap voor oud-bestuursleden (afstemmen op lengte
bestuurslidmaatschap).
Opnieuw bekijken van het afscheidscadeau voor aftredende bestuursleden (afstemmen op lengte
bestuurslidmaatschap).
Bestuursvergoeding opnieuw bekijken.
Met Leon bespreken hoe de directe communicatie tussen de leden onderling via de website (blog)
mogelijk gemaakt kan worden.
Nadenken of oud-leden nog een keer benaderd worden met de vraag of ze weer lid willen worden nu
de contributie is verlaagd naar € 50.
Inroepen van hulp van de leden als dat nodig is.
Onderscheid tussen geaccrediteerden en niet-geaccrediteerden op de website duidelijk maken.

Allen:
Na 1 jaar evalueren hoe het bestuur/ de vereniging gefunctioneerd heeft in deze vorm.
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Jaarrekening NVJP

2021
Astrid van den Nieuwenhof

Inhoud:
-

Balans
Verlies- en Winstrekening

Van 01-01-2021 tot en met 31-12-2021

1

Balans

2018

2019

2020

2021

Activa
Saldo NL66INGB0009674873
Saldo spaarrekening

3363,46
10464,87

3020,87
10467,68

3525,81
10467,68

4838,40
10467,68

Totaal

13828,33

13488,55

13993,49

15306,08

0

0

Passiva
Nog te betalen

Vooruit ontvangen 113
Eigen vermogen

184,15

13644,18

2

1440

520,00
12048,55 13473,49

15306,08

Verlies- en winstrekening

Bruto winst
Contributie
Rente spaarrekening
Ontvangen vooruit 113
Totaal

2018

2019

2020

2021

9350
10,45

7950
2,81

6781,25
0
520,00
7151,25

6725
0
230
6955

9360,45

7952,81

137,25
156,99

137,25
130,90

137,25
140,38

3812,71
374,03
904,43
779,84
100,00
1082,95
705,71

2844,83
373,90
532,55

3223,66
352,54
76,80
1136,03

Kosten
Boekhoudprogramma accumules
137,25
Bankkosten
146,52
Notaris
Bestuurskosten
4121,68
Website
312,02
ALV
1234,40
Workshops
Tegemoetkoming NVJP
Beurzen
Web seminar
444,68
Administratie
36,40
Coaching
3235,39
Opslag beurs attributen
150,00
Bestuursaanspr.verzekering
WBTR (Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen)

930,10
150,00
414,43

150,00
272,25

158,30
272,25
145,20

5356,31

5642,41

Totaal

9818,34

8108,44

Verschil

-457,89

-1595,63

3

914,63

1944,94

1312,59

begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Inkomsten
rente

11875,4
51,4
11926,8

9600
23,6
9623,6

9350
10,45
9360,45

7950
2,81
7952,81

6781,25

Totaal
Inkomsten 113
Uitgaven
Boekhoudprogramma
Bankkosten
Kamer van koophandel
Notaris
Bestuurskosten
bestuurskosten gratis lidmaatschap
Website
ALV
Workshops
Tegemoetkoming NVJP
Beurzen
Web seminar
Administratie
Coaching
Opslag beursattributen
Bestuursaanspr.verzekering
WBTR
Totaal
verschil

2021 uitgaven

2022

6725

2550

230
137,25
124,5
7,5

137,25
128,94

137,25
137,25
146,52 `156,99

137,25
130,9

137,25
150

137,25
140,38

137,25
150

5316,92

400
4430,9

4121,68

0
3812,71

2844,83

3500

3223,66

3450
2507,53

23,88
1099,12

312,02
1234,4

373,9
532,55

352,54
76,8
1136,03

700
5495,38

250
2020,69

500
1000
890,5
100

500
400
500
190,5

444,68
36,4
3235,39
150

5008,43

22747,26
-10820,46

8490,78
1132,82

9818,34
-457,89

374,03
904,43
779,84
100
1082,95
705,71

914,63

930,1
150
414,43

150
272,25

150
272,25

158,3
272,25
145,2

272,25

8108,44
-1595,63

5356,31
1424,94

6700

5642,41

2100

Totaal 2021: 64 leden.
1 koppel, (2 leden), 20 leden 50, 12 leden 100, 22 leden 150, 6 niet betalende (bestuur 5), Albert tot 2022, 1 lid vanaf oktober
iedereen heeft betaald
In 2022: 51 leden. Gratis: tot 2023 Conchita, Sonja, Henriette en Miranda (4). Plus bestuur (4).

Kascontrole op 15‐01‐2022

Tijdens de ALV van 2022 zijn Leon Linnartz, Mark Graves en Tonny van Oijen benoemd in de
kascommissie om de boeken van 2021 te controleren.
Hierbij verklaren ondergetekenden in hun hoedanigheid van kascontrolecommissie dat zij op
15‐01‐2022 het financiële overzicht, dat wil zeggen de Verlies‐ en winstrekening en de
Balans, hebben gecontroleerd. Ook de facturen en de bankoverzichten zijn gecontroleerd.
Het verslag is volledig en overzichtelijk en geeft een compleet en getrouw beeld van de
gevoerde administratie en transacties. Dat wil zeggen: het saldo van de bankrekening en de
spaarrekening is correct en het vermogensbedrag klopt.
Geheven contributies kloppen met wat er in de begroting staat.
Aldus, naar waarheid opgemaakt op 15 januari 2022 te Empel.

Leon Linnartz
mede namens
Mark Graves
Tonny van Oijen

