Nieuwsbrief NVJP April 2022
Lieve mensen,
We kijken uit naar de bomenwandeling van 29 mei aanstaande.
Heb je je nog niet opgegeven, geef je op, het wordt heel erg inspirerend!
We realiseren ons dat het in het Hemelvaart weekend valt daarom stellen we het volgende voor: voor
een kleine bijdrage van 10 euro is ook een partner, vriend of vriendin welkom.
De details van 29 mei volgen na aanmelding ongeveer een week van te voren.
We zijn druk bezig om Instagram op te zetten. Graag ontvangt Gabrielle mooie quotes, foto’s of
teksten met Journey ervaringen. Heb je een inspirerende foto of tekst stuur hem op naar
gabsmilie@hotmail.com.
We hebben ook een promotiefimpje gemaakt om oud leden weer warm te maken voor de NVJP. Dit
gaan we binnenkort naar oud leden sturen.
Tot slot, hierbij toegevoegd de concept notulen van de ALV van 26 maart
Met hartelijke groet,
Bestuurgirls NVJP, Astrid, Gabrielle en Jolanda.
Bijlagen:
Notulen ALV, 26 maart 2022

Conceptnotulen Algemene Ledenvergadering NVJP 26 maart 2022 (Zoom)
Aanwezig: 12 leden (inclusief 4 bestuursleden)
Bestuur: Astrid van den Nieuwenhof, Gabrielle Brood-van Waarden, Lianne van
den Dungen en Jolanda Nieuwstraten (notulist).
Leden: Wilma Harreman, Tonny van Ooijen, Sonja Scheurwater, Mark Graves,
Albert Cras, Henriette Koks, Meta Rook, Janine van Empel
Afmelding leden: Monique van der Zwart, Jeanette Westenberg, Marion
Gulpers, Leonore Noorduyn, Anneke Tekamp, Conchita Scheffer.
Volmachtiging stem: van Conchita Scheffer aan Henriette Koks
1. Opening en mededelingen
De Spirit of Consensus wordt voorgelezen door Jolanda:
Spreek vanuit je hart
Spreek alleen vanuit jezelf
Luister met een open hart
Respecteer wat anderen zeggen
Iedere stem bevat een stuk van de waarheid
Geen enkele stem bevat de hele waarheid
De waarheid is pas daar als iedere stem gehoord is.

Om 10.00 opent Astrid de vergadering.
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Lianne deelt mee dat zij wegens gezondheidsredenen voorlopig haar
bestuurstaak neerlegt. Haar persoonlijk delen wordt zeer op prijs gesteld
en diverse collega’s bieden support aan indien gewenst. Astrid, Gabrielle
en Jolanda kunnen de taak met 3 personen dragen. Indien ondersteuning
gewenst is zal het aangegeven worden. Lianne wordt bedankt voor haar
bijdrage aan de positieve start als nieuw bestuur.
2. Ingekomen stukken

Een binnengekomen mail met de vraag of er een practitioner is met
ervaring betreffende niet aangeboren hersenletsel. Er wordt besproken
dat er geen practitioner is in NVJP met de fysieke specifieke ervaring.
Dat we allen opgeleid zijn met heling in de breedste zin van het woord,
de samenhang fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Het advies is om
de practitioners pagina te bekijken of er een behoefte ontstaat om met
iemand contact op te nemen. Astrid zal de mail beantwoorden.

3. Vaststelling verslag vorige vergadering 20 maart 2021.
Sonja heeft aanvullingen op de notulen, deze worden aangepast, waarna
de notulen van 13.11.21 zijn vastgesteld.

4. Jaarverslag 2021
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Sonja heeft een vraag over het gedeelte Verlies & Winst. Astrid
verheldert dat het de 113 training betreft. Verder geen vragen.

5. Kascommissie 2021.
Commissie leden: Mark Graves, Tonny van Oijen en Leon
Mark en Leon beëindigen de taak na twee jaar, waarvoor onze hartelijke
dank.

6. Begroting 2022
Er zijn geen onduidelijkheden in de begroting.

7. Kascommissie samenstellen voor 2022
Tonny van Oijen zet haar taak voort, Arna Vlieger is bereid toe te treden
13 stemmen voor, 0 tegen.

8. Events op 29 mei en 3 september
Gabriëlle heeft twee introducties geregeld van beide events.
- Ingrid Cramer is deskundige in de Ogham bomen methode. Ze heeft een
tipje van de sluier opgelicht van deze oude kennis en een prachtige
meditatie met ons gedaan als virtuele wandeling langs een 5-tal bomen.
Op zaterdag 29 mei as. zijn de NVJP leden uitgenodigd voor een Ogham
bomenwandeling op landgoed Clingendael te Den-Haag. De uitnodiging
en afsprakenkalender worden tijdig verstuurd.
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- Jan Groot geeft een compacte uitleg over Human Design. Een jonge
methode die oude en nieuwe kennis in kaart brengt op een heldere
manier. Op zaterdag 3 september as. Zijn de NVJP leden uitgenodigd in
Noordwijkerhout voor een beknopte reading van charts. Persoonlijke
geboortegegevens zijn van belang. Indien onbekend dan is aanvraag
gegevens bij de gemeente van geboorte een mogelijkheid. Persoonlijke
charts te printen via www.jovianarchive.com of www.humandesign.nl
De uitnodiging en afsprakenkalender worden tijdig verstuurd.

9. Rondvraag
-Mark merkt op dat de informatie op de website betreffende
lidmaatschapsvormen aangepast dient te worden.
Albert stelt voor nu deze ALV in 2 uur heeft plaats gevonden, er wellicht
volgende keer ook 2 uur voor aangekondigd wordt en wellicht vroeger
beginnen om het zoveel mogelijk leden aantrekkelijk te maken deel te
nemen.
-Albert biedt tevens aan om familie opstellingen nieuwe stijl aan te
bieden als event. Het kan een aanvulling zijn om bij een Kampvuur deel
in een Journey toe te passen. Hij heeft iemand in gedachten die dit zou
kunnen doen.
-Gabrielle vraagt of er interesse is voor een Instagram account. Facebook
is een wat ouder platform. Instagram is meer beeldend. Hier kunnen we
onszelf laten zien voor cliënten. Facebook en Instagram ook op website
vermelden. Er wordt gestemd middels hand opsteken: 13 voor, 0 tegen.

10. Sluiting.
De ALV is precies om 12.00 afgelopen.
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Actiepunten:
Bestuur:
-Overweging ALV van 3 naar 2 uur en overweging voor een avond.
-Afmelding bestuursfunctie Lianne van Dungen aan KvK.
-Secretariaat informatie op website aanpassen.
-Instagram account en beheer organiseren.
-Audio opname ALV per Zoom mogelijk maken.
-Afsprakenplanner gaan gebruiken voor vergadering en event
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