
 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

16 maart 2018 te Utrecht 
 

Aanwezig: 28 bij aanvang 32 na 30 min. 

Afmeldingen: 5 

No show: 7 

 

 

1. Opening met een korte meditatie 

Nol opent de vergadering. Met een klein verhaaltje. 

 

2. Mededelingen: Volgende Jaardag 30 november Susan Bögels als keynote-speaker 

Susan Bögels is uitgenodigd om als keynote speaker op 30 november te komen. Meer informatie hier-

over staat op de website. 

 

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

4. Vaststellen van de notulen vorige algemene ledenvergadering 24 november 2017 

De notulen zijn vastgesteld. 

 

5. Bestuurssamenstelling  

Nicole Unterlander is al een aantal keren bij de bestuursvergaderingen geweest. Nicole stelt zichzelf 

voor, zij houdt zich voornamelijk bezig met de website en communicatie. Nicole wordt met applaus ont-

vangen. 

 

stemming: besluit van de leden over een nieuw bestuurslid Nicole Unterlander 

Voor: 30 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

 

Dit betekent dat het bestuur voltallig is: 

Nol van Drunen Voorzitter/externe verbindingen. 

Irma Hesselmans Secretaris/interne verbindingen. 

Ad Vermeer bestuurslid Penningmeester/hulpmiddelen bestuur/trainers. 

Paul van Gorcom bestuurslid portefeuille Kwaliteitsbewaking en bevordering. 

Nicole Unterlander bestuurslid portefeuille Communicatie. 

 

6. Jaarverslag en Jaarrekening 2017 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.  

 

Ad geeft een toelichting op de Jaarrekening. Winst/verlies: Er is een minimaal verlies afgelopen jaar. 

Maar het is al met al goed. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is nieuw op de balans, dat moet ook 

weer worden afgedragen. De kascommissie heeft een controle gedaan na beantwoording van een aantal 

vragen was het goed bevonden. 

 

Balans: De balans is gezond. 
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stemming leden dechargeren de bestuur/penningmeester 

Voor: 31 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

 

7. Missie, visie en strategie VVM 

• Missie: de potentie van mindfulness realiseren 

• Visie: wij gaan voor een mindfulle wereld 

• Strategie: verbinden, ontmoeten en steunen 

 

Nol geeft een kleine toelichting. 

Een van de opmerkingen is dat de visie ‘te zweverig’ is. Het is een levendig document, opmerkingen aan-

vullingen kunnen worden gemaild naar Ad. Deze worden dan in de NaJaarsbijeenkomst behan-

deld/meegenomen. Het is een prachtig stuk, complimenten. Het bestuur komt voortaan in de najaars-

vergadering met een jaarplan met daarin concrete plannen voor het volgende jaar. Voor de plannen in 

2018 zie onder 9. In de voorjaarsvergadering zal er jaarlijks door middel van het jaarverslag een evalua-

tie zijn van wat in het jaar ervoor gerealiseerd is. 

 

stemming vaststelling 

Voor: 31 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 0 

 

8. De erecode VVM 

 Houvast voor leden, bestuur en buitenwereld 

 Eén code: transparantie voor iedereen 

 Aansluiten op buitenwereld waarin we werken 

 Beperkt heldere procedures 

 Kan (noodzakelijk) marketinginstrument zijn 

 

 Ethiek: w.o. privacy, persoonlijke veiligheid 

 Kwaliteit: verwachtingen als trainer en als lid 

 Zakelijk: omgangsvormen, instrumenten 

 Faciliteiten: ruimtegebruik, administratie, verzekering 

 Klachten: houvast voor alle betrokkenen 

 Vereniging: verwachtingen over en weer 

 Waarborgen: wie bewaakt hoe deze code?  

 

Een vraag is of dit document in de toekomst ondertekent moet worden door de leden. Dat is op dit mo-

ment niet het idee. Wel zal de invoering in 2018 verder aandacht gaan krijgen, het is geen vrijblijvend 

document. Het wordt sowieso met certificering meegestuurd. En bij de hercertificering wordt het vol-

doen aan de erecode als vraag toegevoegd. Voor wat betreft de nieuwe privacy regeling deze komt al-

gemeen aan de orde in de erecode. In 2018 krijgen alle leden nog informatie over de nieuwe wetgeving.  

 

stemming vaststelling 

Voor: 32 

Tegen: 0 

Onthoudingen: 0 
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9. Toelichting op belangrijkste aandachtspunten van het bestuur 

Zorgverzekeraars: er is contact met een aantal ziektekostenverzekeraars 

Implementatie erecode: hoe leden actief te maken om deze ook na te leven 

Website: voor 1 mei is de nieuwe website in de lucht 

Communicatieplan: er komt nog een plan voor de nieuwsbrieven/-flitsen 

Hercertificering en accreditatie opleidingen: Een grote groep heeft zich nog niet gehercertificeerd, hier 

wordt contact mee opgenomen. De accreditatie van opleidingen moet goed onder de loep worden ge-

nomen deze moet worden vernieuwd. 

Privacy regelgeving binnen Europa 15 mei: hier wordt nog op georiënteerd, er is nog even tijd. 

Deskundigheidsbevordering, workshops en kennissessies: bekijken hoe hier verder dit alles te ontwikkelen. 

Later vandaag met de aanwezige leden te bespreken en af te stemmen. 

 

10. Samenwerking met de VMBN 

Op 2 maart vond weer overleg plaats tussen beide besturen over samenwerking. 

Afgesproken is dat we gaan werken aan een convenant. Niet voor een samengaan van de verenigingen 

maar om de samenwerking vast te leggen. Nu twee zaken actueel: 

- Samenwerking op gebied van accreditatie van opleidingen door onafhankelijk instituut.  

- VMBN-leden laten deelnemen aan activiteiten van de VVM. 

 

11. Rondvraag 

Janny Leggedoor, lid Kascommissie (is later binnengekomen). Kascommissie is positief over de manier 

waarop de administratie wordt gevoerd. 

 

12. Afsluiting van de vergadering 

Nol sluit de vergadering en geeft uitleg over het tweede deel van de ochtend. 

 

 

-.-.- 


