Notulen algemene ledenvergadering NtVP
Donderdag 26-1-2017
Locatie: conferentie centrum Vredenhof te Utrecht.
Tijd: 18.30 – 20.00 uur

Aanwezig:

25 leden inclusief het bestuur (zie registratielijst)

Notulen:

Paulien Brieffies

1. Opening:
De vergadering wordt geopend door voorzitter Mariel Meewisse
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen:
Anja Lok, Lies van Bakel, Danielle Oprel, Marjolein van der Aa, Stefan van Herpen, Kees
Laban, L. Horstman hebben zich afgemeld bij het secretariaat.
3. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d.
21-1-2016.
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016:
De secretaris Marten La Haye geeft een toelichting op het jaarverslag 2016.
De NtVP is in overleg met de NPN (Nederlands Psychotrauma Netwerk). Ook is er een link
met de ESTSS, onze voorzitter Mariel Meewisse is tevens penningmeester ESTSS en Marit
Sijbrandij is actief voor ISTSS. Mariel geeft een korte toelichting op ESTSS en ISTSS.
Het doel bij certificering was om te groeien naar 150 gecertificeerde
psychotraumatherapeuten. Dit is ruimschoots gehaald, er zijn nu ongeveer 185
gecertificeerden en nieuwe aanvragen komen nog steeds binnen. In maart 2017 is er een
expert bijeenkomst inzake certificering.
Er zijn op dit moment 4 actieve SIG’s..
Het NtVP congres in mei 2016 was een zeer geslaagd evenement. Er waren 230 betalende
deelnemers en de feedback van de deelnemers was erg positief.
De door de NtVP georganiseerde lezingen werden niet goed bezocht. Te weinig deelnemers,
In 2017 zal dit anders worden ingevuld.
Communicatie: de nieuwe huisstijl is ontwikkeld, de ontwikkeling van de nieuwe website is in
een gevorderd stadium. De lay-out van de nieuwe website wordt getoond. Verder is er veel
aandacht geweest voor het communiceren via social media.
Het traject certificering opvangmedewerker (nu nuldelijnsondersteuner genoemd) loopt goed
en zal in 2017 worden afgerond
Het ledenaantal is in 2016 sterk gegroeid van 425 naar 525 leden.
Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd door de leden.
5. Financieel overzicht 2016:
5A. De penningmeester Marten La Haye geeft een toelichting op de cijfers van de balans en
van de staat van baten en lasten.
5B. Annemieke Lubbes en Jannetta Bos hebben de controle uitgevoerd en dit is positief
bevonden. Zij worden hartelijk bedankt voor deze controle.
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5C. Er zijn geen vragen
5D. Het verslag 2016 wordt unaniem goedgekeurd. Ook voor komend jaar wordt de
kascontrole gedaan door Annemieke en Jannetta.
6. Jaarplan 2017:
Externe betrekkingen:
Mariel geeft toelichting op het plan voor 2017.
Certificering:
Trudy Mooren geeft toelichting, zij neemt de taak over van Ton de Wijs. Vanuit ESTSS is zij
ook bezig met certificering. De doelstellingen zijn:
 Groei tot 200 gecertificeerden
 Update van het profiel voor de certificering als psychotraumatherapeut.
Certificering nuldelijnsondersteuner:
Marit Sijbrandij geeft toelichting. Er is een projectgroep met onder meer Slachtofferhulp,
Politie, Brandweer en Artsen zonder grenzen. Er is een start gemaakt met het profiel, de
opzet van certificering, en de accreditatie. Na de zomer zal een pilot gestart worden.
Special Interest Groups:
Doelstellingen is om eind 2017 minimaal 5 actieve SIG’s te hebben. Mogelijke nieuwe SIG’s
is Traumatische Rouw.
NtVP Congres:
Het NtVP congres is op 11 mei 2017, onderwerp is Levensloop en Trauma.
Mirjam Lommen en Anja Lok zijn voorzitter van de congrescommissie. Doelstelling is om
minimaal 200 deelnemers te hebben.
ESTSS Congres: 2-4 juni in Odense, Trudy Mooren spreekt hier
Lezingen:
Tijdens deze ALV wordt een lezing door Kathryn Marley Magruder gehouden.
Verder is het plan om een aantal korte films te maken Lezingen over evidence based
behandelingen.
Communicatie:
Ellen Klaassens geeft toelichting op de plannen van de werkgroep Communicatie. De
bekendheid van de NtVP is sterk verbeterd, er zijn nu 4300 volgers via Linkedin.
De belangrijkste doelstellingen voor 2017 zijn: nieuwe website afronden voor de zomer,
Social Media meer gebruiken voor aankondigingen zoals het congres, lezingen, het nieuwe
katern in de Cogiscope etc. Elk kwartaal een NtVP katern aanleveren voor de Cogiscope en
het stimuleren van de supervisievragen vanuit het land.
Nieuwe activiteiten 2017:
Onderzoeken of we NtVP awards willen uitreiken (uitreiking tijdens NtVP congres).
EJPT abstracts in het Nederlands vertalen en beschikbaar maken via de website.
Start maken met opzetten van een certificeringstraject voor vak therapeuten.
De doelstelling is om in 2017 te groeien naar 600 leden.
Berend Berendsen geeft hierbij aan dat de groei naar 600 leden heel mooi is, maar dat we
ook mensen gericht moeten gaan benaderen.
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7. Contributie 2017 en begroting 2017:
Gezien de positieve financiële positie blijft de contributie voor 2017 ongewijzigd, € 75,- per
jaar( € 40,- voor promovendi, € 20,- voor studenten).
De jaarlijkse registerkosten voor psychotraumatherapeuten blijven € 50,-. Dit geldt ook voor
de aspiranten.
De jaarcontributie voor Cogiscope blijft € 17,50 per jaar
Eenmalige aanvraagkosten voor certificering blijven € 200,-. Dit geldt ook voor de aspiranten.
De aanpassingen in contributie 2017 en de begroting 2017 worden unaniem goedgekeurd
door de leden.
8. Bestuurssamenstelling 2017:
Marit is afgetreden uit het bestuur als vice voorzitter, deze rol wordt overgenomen door Ellen
Klaassens. Berend Berendsen gaat het bestuur verlaten na 4 jaar, hij wordt hartelijk bedankt
door Mariel.
Er is een vacature voor Penningmeester. Marten La Haye neemt deze functie tijdelijk op
zich. Er wordt decharge verleend aan het bestuur.
Als nieuwe bestuursleden worden voorgesteld: Aram Hasan, Miranda Meijer, Jan Ambaum,
Maartje Schoorl en Trudy Mooren.
De leden stemmen hiermee in.
Het Algemeen Bestuur zal in 2017 bestaan uit:
Mariel Meewisse
voorzitter /
Ellen Klaassens
vice voorzitter / communicatie
Marten La Haye
secretaris
Vacature / Marten La Haye penningmeester
Mirjam Lommen
congres
Marit Sijbrandij
certificering nuldelijnsmedewerker
Rafaele Huntjens
SIG’s
Trudy Mooren
certificering
Anja Lok
congres/lezingen
Maartje Schoorl
ntb
Miranda Meijer
ntb
Aram Hasan
ntb
Jan Ambaum
ntb
De eerste 4 leden vormen tevens het dagelijks bestuur.
9. Rondvraag:
Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om de presentielijst te tekenen indien dit nog niet is
gedaan bij binnenkomst.
10. Afsluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en bijdrage en sluit de algemene
vergadering. Hierna volgt een referaat door Kathryn Marley Magruder.
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