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maart 2017

Algemeen_________________________________________________
Vaak hoor ik collega’s vaktherapie of leden toch nog vragen: wat heeft het lidmaatschap voor
zin, wat bieden jullie nu, ik zie niets terug van mijn lidmaatschapsgeld, wat doen jullie hiermee?
Geduldig (en soms, eerlijk gezegd, iets minder geduldig) leggen wij uit hoeveel wij doen voor
onze leden. Dat het FVB bureau en bestuur zowel op landelijk als regionaal gebied hard aan het
werk is om de vaktherapieen op de kaart te houden en ook nog te krijgen. Dat we druk bezig
zijn met het opzetten van onderzoek, het opzetten van schrijfgroepen voor producten en
modulen, dat er veel energie uitgaat naar de groeiende groep vrijgevestigden maar ook naar de
slinkende groep vaktherapeuten in de GGZ die nu weer lijkt aan te trekken op sommige
gebieden. Dat we contacten onderhouden met de opleidingen en kenniskringen en op
internationaal niveau met onze Belgische collega’s en de EADMT (European Association Dance
Movement Therapy) brainstormen.
Daarnaast stellen de overheid en de zorgverzekeraars steeds meer eisen waarvan uitgezocht
moet worden of wij hier aan moeten voldoen, hóe wij hier aan moeten voldoen. Moet er
gekeken worden hoe we dit gaan organiseren zodat het niet nog meer geld en tijd gaat kosten
voor onze leden. Horen wij onze administratie en financieën op orde te hebben en geven we via
de mail of telefoon veel antwoorden op vragen van leden. En zo kunnen we nog even doorgaan.
Als NVDAT doen wij dit niet alleen , maar samen met de FVB en de 5 andere verenigingen.
Lees hieronder maar eens wat er het afgelopen jaar is gebeurd en wat het komende jaar op
stapel staat. Of nog beter: meld je aan voor een vacante vacature! Dan leer je de FVB en de
NVDAT van binnen uit kennen en ben je meteen op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.
Want de NVDAT is er voor jou maar jij als danstherapeut bent er ook voor de NVDAT!
Bestuur
Tijdens de ALV maart 2016 is het huidige bestuur geïnstalleerd. De portefeuille van secretaris
was toen nog vacant maar op de dag zelf heeft Kitty Veldhuis aangeboden deze portefeuille op
zich te willen nemen. Ondertussen is zij al een jaar actief aan het werk en zal zij tijdens de ALV
maart 2017 zich officieel kandidaat stellen.
Het bestuur heeft nu een jaar volledig gedraaid: een jaar waarin er veel ontwikkelingen zijn
geweest met name betreft Kennisinnovatie en Belangenbehartiging.
Toekomst bestuur
Ondertussen hebben zowel Amber Klop, port. Penningmeester, als Renate Hoenselaar, port.
Voorzitter en taak PR. en Communicatie in maart 2017 hun 3 jarig termijn van bestuurslid er op
zitten (de jaren dat zij als cöordinator hun functie vervulden zijn er zoals afgesproken bij
opgeteld). Amber heeft in het najaar aangegeven te willen stoppen als bestuurslid
Penningmeester. Deze functie is dus vacant! Ondanks oproepen heeft zich tot eind december
2016 nog niemand opgeworpen om deze taak op zich te nemen.
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Renate Hoenselaar heeft aangegeven dat ze niet gelijk met Amber het bestuur wil verlaten en
zich dus herkiesbaar stelt. Echter wil zij dit niet meer voor een volledige termijn doen maar voor
een jaar of anderhalf jaar zodat de nieuwe voorzitter ook goed ingewerkt kan worden.
Job Cornelissen, port. Belangenbehartiging, stelt zich in maart 2017 ook opnieuw herkiesbaar
voor een volledige nieuw termijn.
De termijn van Rosemarie Samaritter, port. Kennisinnovatie, loopt nog tot maart 2019.
Overzicht bestuurstaken
Voorzitter + taak PR. Communicatie met ondersteuning van actieve leden:
Renate Hoenselaar (Vacant vanaf 2018)
Penningmeester:
Amber Klop (Vacant vanaf maart 2017)
Kennisinnovatie:
Rosemarie Samaritter tot maart 2019
Belangenbehartiging:
Job Cornelissen (herkiesbaar nieuw termijn)
Secretaris:
Kandidaat Kitty Veldhuis
Actieve leden
Ook dit jaar zijn we weer verrast door het aantal actieve leden die zich ingezet hebben en/of
nog inzetten voor de toekomst van de NVDAT. Dit was ook nodig want binnen Kennisinnovatie
moest en moet er nog heel veel gebeuren m.b.t. de zorgstandaarden en Generieke Module.
Binnen PR. Communicatie zijn daarnaast nog de verschillende actieve leden die de website en
sociale media bijgehouden hebben en de werkgroep bij- en nascholing die in juni het zeer
geslaagde symposium ‘Shaping our future’ georganiseerd hebben.
Binnen Belangenbehartiging zijn er nieuwe leden opgestaan die gaan werken aan het schrijven
van producten en modulen. Sinds het najaar zitter er bovendien twee NVDAT leden in het
Register Vaktherapie waar zij zich inzetten voor de accreditatie van bij- en nascholing.
Wij willen bij deze alle leden, die zich op een of andere manier voor de vereniging hebben
ingezet, dan ook hartelijk bedanken.
Samenwerking Belgische Vereniging voor Dans- en Bewegingsterhapie (BVDBT)
Enkele jaren geleden is er al een afspraak gemaakt met onze Belgische danstherapie collega’s
m.b.t. het hanteren van hetzelfde tarief tijdens studiedagen voor BVCT en NVDAT leden.
Daarnaast is er overleg en afstemming over studie- en symposiumdatums en docenten die
ingevlogen worden. Afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest om te kijken in hoeverre
Belgie kan meedraaien op de onderzoeksontwikkelingen in Nederland.
Wil jij weten wat binnen de verschillende portefeuilles gebeurd is en nog gaat gebeuren in
2017? Lees dan verder in het jaarverslag.

Namens het bestuur van de NVDAT, voorzitter Renate Hoenselaar
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Belangenbehartiging_________________________________
Naast de ‘lopende ‘ werkzaamheden als leden te woord staan bij vragen, het bezoeken van de
FVB-werkconferenties van belangenbehartiging, de bestuursvergaderingen en andere relevante
bijeenkomsten heeft het afgelopen jaar voor mij in het teken gestaan van het organiseren van
zaken die ogenschijnlijk meer op het vlak van KI liggen. Dat is ook het leuke van de portefeuille
BB: als BB-er beweeg je mee met wat er in het moment nodig is om de belangen van de
danstherapie te behartigen.
Ik heb mij het afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren van schrijfgroepen die via
een schrijftraining van het CPMO (Commissie Producten en Modulen) een interventie gaan
beschrijven. Het zullen de eerste danstherapie producten zijn die volgens dit format beschreven
worden. Op dit moment van schrijven staat er een schrijfgroep Ouderen en een schrijfgroep
Trauma in de startblokken. We zullen dit schrijftraject samen gaan doen met een aantal
schrijfgroepen van de NVBT om zo kosten te sparen.
Daarnaast heb ik een goed bezochte training Meetinstrumenten voor lichaamsgerichte
therapieën georganiseerd , gegeven door Mia Scheffers en Marlies Rekkers. Dit was een
leerzame en inspirerende dag, en ook goed om te zien dat zoveel collega’s hier mee bezig willen
zijn.
Mijn doelen, naast natuurlijk de lopende zaken, voor het komend jaar zijn om de schrijftraining
en het begeleiden van de schrijfgroepen zo goed mogelijk te organiseren en coördineren . Dit
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heeft best wat voeten in de aarde om dat op de achterkant in goede banen te leiden. In het
kader daarvan wil ik wel het volgende noemen:
Mijn werk als lid van het CPMO ga ik de tot aan de zomer afbouwen, om in juli daarmee te
stoppen. Het wordt teveel om naast werk, privéleven en het bestuurswerk dit ook nog te doen.
Het is wel belangrijk om een lid in deze commissie te hebben om zo dicht mogelijk bij de
ontwikkeling van producten en modules te zitten en dit ook aan te sturen bij de vereniging.
Daarom heeft Anke Michiels besloten deze functie van mij over te nemen. Wellicht ten
overvloede, maar in de Generieke Module Vaktherapie die nu in de afrondende fase is wordt
geen enkel product of module Danstherapie genoemd. Gelukkig gaan we nu wel starten maar
we hebben daar wel een inhaalslag te maken. Voor de komende jaren zou het dus goed zijn als
er een danstherapeut zitting heeft in het CPMO. Wie zou dit willen doen? Voor meer info kun je
bij mij terecht.
Daarnaast lijkt er animo te zijn voor een nieuwe training Meetinstrumenten. Als dat klopt, en
dat wil ik op de diverse NVDAT bijeenkomsten peilen, ook vandaag, dan wil ik er weer een in het
tweede deel van 2017 organiseren.
Als laatste zou ik graag willen beginnen om rustig aan te inventariseren wie mij over drie jaar
zou kunnen opvolgen. Ik stel mij vandaag nog voor drie jaar verkiesbaar maar weet al wel dat
dit mijn laatste termijn zal zijn. Ik vind dat het over drie jaar ook een mooi moment is voor
nieuw bloed en een frisse aanpak.

Met vriendelijke groet,
Job Cornelissen
bestuurslid Belangenbehartiging NVDAT
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PR. Communicatie _________________________________

Werkgroep bij-nascholing
De werkgroep bij- en nascholing heeft zich in het voorjaar gestort op het symposium ‘Shaping
our future’. Op 11 juni heeft dit symposium binnen Codarts met veel succes plaatsgevonden
met een volle groep deelnemers. Helaas hebben zij te kampen gehad met leden die ziek werden
of zicht terugtrokken waardoor er in het najaar niets meer is aangeboden. In november is de
werkgroep weer bij elkaar gekomen en weer volop in bedrijf met 2 nieuwe studenten van
Hogeschool Zuyd, Lisa Ham en Danique Raatgever, van Hogeschool Zuyd. Lianne Versteegen is
voorzitter, Noya Nachmany pr.communicatie (aftredend) en Julia Morozova, secretaris (wil t.z.t.
aftreden), Simone Kleinlooh (afgevaardigde van de opleidingen). Wil jij dit team komen
versterken en ben je goed in organiseren en plannen? Meld je dan aan via
nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl

Het symposium Co-creating, Body of Knowledge & Shaping our Future van 11 juni 2016 was de
start van een reeks van 6 symposia in de komende Jaren. Het vervolg zal plaats vinden op zaterdag 23
september 2017.
Daarnaast is de werkgroep bezig met het organiseren van een studiemiddag op de ALV van 11 maart
2017 en zal in het najaar een eerste symposium georganiseerd worden voor en door de leden zelf. Het
doel hiervan is om vooral leden die nieuw zijn of nieuw in het profileren van zichzelf en hun vak de
ruimte te geven om workshops aan te bieden over hun manier van werken, een methode die zij
gebruiken binnen danstherapie enz.. We gaan hier gestructureerd leden voor benaderen dus houd je
mail in de gaten!
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PR materiaal en sociale media
In samenwerking met de FVB en de andere verenigingen werken we aan profilering:
•
•

•

•

•

•

•

Dit heeft zich in 2016 gerealiseerd in de vorm van een nieuwe folder die op de ALV in
maart 2016 gepresenteerd en uitgedeeld is.
FVB Website: afgelopen jaar was een druk en hectisch jaar voor het FVB bureau. We zijn
overgestapt naar een nieuwe websitebouwer die wel kan leveren wat wij willen. Dit
heeft eind 2016 geresulteerd in een nieuwe, al haast volledig, goed functionerende
website voor alle leden van alle verenigingen met een werkende database. De komende
periode zullen de puntjes verder op de ‘i’ worden gezet.
De verenigingen zullen hun ruimte achter deze website krijgen om zich te presenteren.
Komend jaar zullen we hier aan werken.
Cliënten Website: nu de ledenwebsite zo goed als af is wordt er gewerkt aan een
cliënten website. Daarin zullen alle disciplines: beeldend-, dans-, drama-, muziek-, PMT-,
PMKT en Speltherapie, die zich inmiddels bij ons gevoegd hebben, hun plek vinden. Er
zal een gezamenlijke tekst komen per problematiek en doelgroep waarna er doorgeklikt
kan worden naar wat bijv. danstherapie voor de cliënt kan betekenen.
NVDAT website: na jaren wachten kunnen we nu echt beginnen aan onze nieuwe
website die achter de clienten website zal komen te hangen. Hier zal de aandacht de
komende maanden ook naar toe gaan o.a. met inzet van Lianne Versteegen die nu ook
de oude website bijhoudt.
Sociale Media, FB (https://www.facebook.com/groups/nvdatdanstherapie/?fref=ts) en
LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/33655260): door Hanne Verdonschot is alle
informatie die belangrijk is voor de NVDAT elke keer zeer snel op de sociale media gezet.
Ook komende jaar zal ze dit blijven doen. Steeds meer leden hebben de NVDAT groep en
pagina gevonden en posten daar zelf ook regelmatig de nodige aankondigingen.
Nieuwsbrief: afgelopen jaar zijn er regelmatig nieuwsbrieven verstuurd om leden op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen. Daarnaast verschijnen er regelmatig FVB
nieuwsbrieven en brieven voor de VVT (Vrijgevestigden). Dit jaar hopen we de
nieuwsbrief direct aan de website te kunnen koppelen wat tevens werk gaat schelen.
Week van de Vaktherapie: komend jaar starten we met alle verenigingen voor het eerst
met de week van de Vaktherapie in de eerste week van oktober. Er zijn allerlei ideeën en
plannen die de komende maanden naar buiten gebracht zullen worden. Zet de week van
de Vaktherapie vast in je agenda want het is belangrijk dat alle leden hier zoveel
mogelijk aan mee doen.

Beroepsprofiel NVDAT
Het afgelopen jaar hebben we, na veel zweten en zwoegen in de afgelopen 10 jaar, eindelijk ons
eerste beroepsprofiel van de NVDAT kunnen presenteren. Dit profiel is in een mooi jasje
gestoken in samenwerking met het FVB bureau en staat nu te schitteren op de website. Alle
leden hebben dit profiel ook via de nieuwbrief gekregen. Afgesproken is om het profiel elke 3
jaar opnieuw na te kijken en bij te schrijven aan de hand van de nieuwe ontwikkelingen.

Renate Hoenselaar
PR. Communicatie.
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Kennisinnovatie_________________________________
Het afgelopen bestuursjaar is voor kennisinnovatie een bijzonder druk jaar geweest.
Het beleid is erop gericht geweest om waar mogelijk leden te betrekken bij de ontwikkelingen
rondom kennisinnovatie.
Werkgroepen FVB
Veel leden zijn actief geweest in werkgroepen die vaktherapie voor de zorgstandaards gingen
beschrijven of in de voorbereiding van generieke modules.
Daarbij is veel informatie verzameld, wij zijn op dit moment ook bezig om een kennisbank in te
richten, waar uiteindelijk voor alle leden deze informatie beschikbaar is.
Veel zorgstandaards zijn inmiddels klaar en worden voor commentaar gestuurd naar betrokken
verenigingen.
Naast deze activiteiten heeft KI-NVDAT deelgenomen aan de Commissie Richtlijnen van de FVB.
In deze werkgroep worden richtlijnen specifiek vanuit vaktherapie geschreven voor
verschillenden stoornissen. Het afgelopen jaar is de richtlijn VT-persoonlijkheidsstoornissen
afgerond. Voor danstherapie ligt een ontwerptekst DT bij angststoornissen en DT bij
stemmingsstoornissen klaar. Vanaf dit voorjaar zal Marjolein Hogenboom-Boer voor de NVDAT
zitting nemen in de CR.
Shared knowledge/kennis delen
Er is een start gemaakt met het ontwikkelen en articuleren van onze specifieke
danstherapeutische expertise. De onderlinge deskundigheidsbevordering heeft met de
studiedag “co-creating a body of knowledge” een prachtige start gehad. Dit jaar zal hierop een
vervolg komen en ook voor de komende jaren liggen er al plannen om deze onderlinge
deskundigheidsbevordering voort te zetten.
Onderzoeksagenda
Om ook goede aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen rondom onderzoek over vaktherapie
heeft een kerngroep (vanuit NVDAT, opleidingen, werkveld en coördinatie door KI) een
onderzoeksagenda opgesteld. Deze agenda is zeer positief ontvangen en heeft ertoe geleid dat
wij inmiddels deelnemen aan de landelijke projectgroep strategische onderzoeksagenda van de
FVB. De beroepsgroep is daarmee ook betrokken bij de ontwikkelingen van de landelijke
onderzoeksagenda en kan deze mede vormen.
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De evaluatie van de onderzoeksagenda zal in een apart document worden voorgelegd.
Onderzoeksvoorstellen door leden
De onderzoeksagenda was ook het startsein om leden te vragen onderzoeksvoorstellen aan te
dragen. Vanuit de beroepsgroep dans zijn er enkele voorstellen gekomen. Op dit moment liggen
deze voorstellen bij de projectgroep. Het is nog niet duidelijk hoe e.e.a. verder zal ontwikkelen,
dit zal ook afhankelijk zijn van beschikbare financiële middelen.
Samenwerking KI FVB
Portefeuillehouder KI heeft deelgenomen aan de werkconferenties KI van de FVB. Daarin zijn
vooral de ontwikkelingen van de zorgstandaards en de ontwikkeling van de landelijke
onderzoeksagenda aan de orde geweest.
Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de ontwikkeling van de ‘generieke module
vaktherapie’. Deze wordt geschreven door een (betaalde) werkgroep. De GMVT zal uiteindelijk
een belangrijk document zijn, omdat zij de basis zal vormen voor verwijsbeleid van huisartsen
en anderen, maar vooral ook omdat zij voor verzekeraars de basis zal vormen om te beoordelen
of interventies vergoed worden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de FVB hier veel
aandacht, tijd en middelen op heeft ingezet. Tot nu toe verloopt de ontwikkeling van de GMVK
wel met veel hindernissen. Het blijkt lastig om de input die door de verschillende
beroepsgroepen geleverd is te integreren tot een sluitend concept. Op dit moment ligt de
concept GMVK voor de commentaarronde bij de verschillende betrokken verenigingen. Ook
vanuit de NVDAT zullen wij commentaar aanleveren.
Schrijven
Voor danstherapie zijn het afgelopen jaar een aantal stukken geproduceerd: de
onderzoeksagenda, teksten richtlijn persoonlijkheidsstoornissen, teksten EBRO hoofdstuk
zorgstandaard angststoornissen, ontwerptekst stand van zaken onderzoek danstherapie voor de
projectgroep onderzoeksagenda.
Er zijn voor danstherapie nog geen interventies beschreven volgens de CPMO-format, wel is een
start gemaakt met schrijfgroepen (trauma, ouderen, persoonlijkheidsstoornissen). Er ligt ook
een conceptformat over danstherapie bij K&J met autisme.
Het blijft een punt van aandacht om danstherapie ook in schriftelijk output goed zichtbaar te
maken.
EADMT
Tijdens de EADMT-conferentie zijn ook door Nederlandse danstherapeuten veel bijdragen
verzorgd en er was een flinke groep NL deelnemers aanwezig. Het programma heeft zeker
bijgedragen aan verdere Europese samenwerking. De EADMT had de afzonderlijke
lidverenigingen in de gelegenheid gesteld om een invloedrijke/belangrijke functionaris uit hun
eigen land uit te nodigen voor de conferentie. Voor NL hadden wij Susan van Hooren (lector
KenVaK) uitgenodigd. Zij heeft nader kennis kunnen maken met ontwikkelingen in de
danstherapie. De NVDAT delegatie (Christina Wintels & Rosemarie Samaritter) heeft
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deelgenomen aan de algemene vergadering van de EADMT. De planning van toekomstige
conferenties belooft veel moois voor de ontwikkeling van de gezamenlijke “body of knowledge”
Tenslotte
Samenvattend kan de NVDAT voor KI op een zeer werkintensief, maar ook bijzonder succesvol
jaar terugkijken. De inzet van vele leden heeft ons op verschillende plekken goed zichtbaar
gemaakt.
Er is door de samenwerking met de FVB werkgroepen, de opleidingen en met KenVaK een
goede basis gelegd voor verdere ontwikkelingen van de shared body of knowledge.

Rosemarie Samaritter
Portefeuille kennisinnovatie NVDAT
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Financiën_________________________________

M.b.t. de portefeuille penningmeester, heb ik mij voornamelijk met de volgende zaken bezig
gehouden:
•
•
•
•

•

Het controleren, goedkeuren, doorsturen van de ingediende declaraties naar het MOS
en het controleren van een goede verwerking hiervan op de kwartaalcijfers.
Het bewaken van de NVDAT begroting 2016 en het opstellen van een nieuwe NVDAT
begroting 2017.
Het bewaken van begrotingen van studiedagen georganiseerd vanuit de NVDAT.
Als penningmeester van de NVDAT de vergaderingen van de FVB commissie Financiën
voorbereid. Zitting genomen of standpunten en vragen vanuit de NVDAT overgedragen
aan Irene Rentenaar (directeur FVB) of Wilma Cligge (penningmeester NVPMT).
N.B. vanuit deze commissie wordt er op de jaarcijfers van de FVB toegezien en de
begroting FVB 2017 goedgekeurd.
Deelgenomen aan vergaderingen binnen het bestuur van de NVDAT, meegedacht over
beleid, visie, wensen en plannen van de NVDAT. Waar nodig en van toepassing, de
financiële mogelijkheden onderzocht en advies gegeven.

Nu ook studentlidmaatschap voor studenten aan de Master opleiding Codarts.
Tot twee maal toe is in 2016 vanuit het bestuur van de NVDAT de vraag ingediend bij de
commissie van Financiën om ook voor studenten studerend aan de Masteropleiding Codarts het
studentlidmaatschap vrij te maken. Hiervoor is een voorstel met uitgebreide argumentatie
geschreven, de nodige discussie gevoerd en met als eindresultaat gehonoreerd!!
Mogelijkheden lidmaatschap NVDAT voor collega’s uit België.
M.b.t. lidmaatschappen vanuit Belgisch instituut is gevraagd om gebruik te maken van
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reductielidmaatschappen (behoud van stemrecht.) Het bestuur van NVDAT heeft dit niet
goedgekeurd. Deze personen kunnen kiezen (onder voorbehoud van voldoen aan criteria
geaccrediteerde opleidingen zoals opgesteld door de verenigingen en te vinden op
www.vaktherapie.nl onder lidmaatschap) voor een gewoon lidmaatschap, welke stemrecht en
voorwaarden van een (her)registratietraject van de SRVB includeert.
Of zij kunnen kiezen voor een belangstellend lidmaatschap, maar dan zonder stemrecht en niet
rechtsgeldig voor een registratietraject van de SRVB.
Voorstel voor lidmaatschap verhoging per 2018.
De contributiegelden van de NVDAT zijn sinds 2015 gelijk gebleven. Als penningmeester doe ik
het voorstel om voor het jaar 2018 de inflatie van afgelopen jaren door te berekenen en af te
ronden. Hoewel contributiegelden van de beroepsvereniging van andere paramedische
beroepen en psychologen veel hoger liggen*, kiest het bestuur om bij de contributiebedragen
in de buurt te blijven die gangbaar zijn binnen de FVB en andere lid verenigingen.
Contributie 2015

Contributie 2018

Gewoon lidmaatschap

242 euro Gewoon lidmaatschap

246 euro

belangstellend lidmaatschap

147 euro Belangstellend lidmaatschap

150 euro

Student lidmaatschap

71 euro

Student lidmaatschap

72 euro

2e lidmaatschap

40 euro

2e lidmaatschap

45 euro

*Vergelijk gewoon (volwaardig) lidmaatschappen met andere paramedische beroepen en
psychologie: fysiotherapie 333 euro, diëtetiek 400 euro, ergotherapie 410 euro, psychologen
406 euro.
Beslissingen van de NVDAT m.b.t. stimuleren en bevorderen van kennisinnovatie.
Als penningmeester heb ik goedkeuring gegeven voor een abonnement voor een dropbox
account om hiermee een database aan kennis over danstherapie in het leven te roepen. Dit zijn
structurele jaarlijkse kosten van 100 euro per jaar. Vanuit het oogpunt kennisinnovatie acht het
bestuur van de NVDAT het zeer wenselijk en noodzakelijk om een gezamenlijke plek te creëren
waar relevante literatuur verzameld en verder ontwikkelt kan worden.
Zo ook heeft het bestuur van de NVDAT er voor gekozen om te investeren in schrijfgroepen
(CPMO), om mensen te stimuleren en op weg te helpen in het vormen van gevalideerde
literatuur. Hier zijn behoorlijke kosten aan verbonden voor de NVDAT (+/- 1500 euro), waarbij
gekozen is voor een financieel samenwerkingsverband met de NVBT om kosten te delen naar
het aantal schrijfgroepen. Omdat de NVDAT als vereniging investeert via schrijfpersonen,
worden deze personen wel geacht om iets terug te doen in de vorm van bijv. het geven van een
posterpresentatie/ en of een studiemiddag invullen voor anderen leden.
Noodzaak om het ledenaantal van de NVDAT de vergroten en voorstel.
Wederom wil ik als penningmeester van de NVDAT een grote noodzaak aankondigen voor een
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groter ledenaantal van de NVDAT!!
De inkomsten vanuit lidmaatschappen is de voornaamste binnenkomende geldstroom en is
tevens de geldsom waar we als vereniging mee kunnen acteren. Overigens is een groot
ledenbestand ook evident voor weging m.b.t stemrecht binnen de FBV.
Als kleinste lidvereniging t.o.v. andere lidverenigingen van de FVB moeten we hetzelfde werk al
met minder man doen, maar ook met minder financiële middelen.
Om de aanwas van nieuwe leden te stimuleren willen we als bestuur van NVDAT een actie
opstarten waarbij een persoon een eenmalige reductie van 25% op contributiegelden kan
verdienen, wanneer hij of zij een nieuw lid introduceert! Dit voorstel zal in de komende ALV wel
of niet moeten worden goedgekeurd.
Voorstel is om dan 25 % reductie te geven op gewoon lidmaatschap of belangstellend.
Voorbeeld van kortingsbedragen gebaseerd op lidmaatschapsgelden in 2017
Gewoon lidmaatschap 242 euro, met korting 181,50 euro (verschil 60,50 euro).
Belangstellend lidmaatschap 147 euro, met korting 110,25 euro( verschil 36,75 euro).
Student lidmaatschap 71 euro, met korting 53,25 euro (verschil 17.75 euro).
Nawoord.
Ik heb mij met veel plezier en voldoening de afgelopen jaren ingezet voor de NVDAT. Graag zou
ik weer op een andere manier willen genieten van mijn vrije tijd en leg ik per a.s. ALV mijn
portefeuille neer. Uiteraard ben ik voor een opvolger altijd te benaderen voor info en vragen.
Dank voor het vertrouwen in jullie penningmeester te mogen zijn geweest!
Vriendelijke groet,
Amber Klop
aftredend penningmeester
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Secretarieel_________________________________

Een jaar geleden gaf ik tijdens de ALV aan dat ik wel een poosje wilde meelopen om te zien of
de rol van secretaris in het bestuur iets voor mij zou zijn. Ondertussen zijn we alweer een jaar
verder en ben ik rustig in die rol aan het groeien. De maandelijkse vergaderingen voorbereiden
en notuleren is eigenlijk maar 1 van de dingen die ik nu als secretaris doe. Ik houd samen met
andere bestuursleden de inkomende mails bij, maar bovenal denk ik mee met allerhande
kwesties waar we als bestuur onze hoofden over bij elkaar moeten steken. Zoals de
lidmaatschappen, Generieke Module Vaktherapie. Het betrokken zijn bij alle ontwikkelen van
mijn vakgebied als danstherapeut vind ik de grootste toegevoegde waarde van deze nieuwe rol.
Ik leer ontzettend veel bij door alle nieuwe dingen die zo op mij af zijn gekomen het afgelopen
jaar. Bovendien prijs ik me echt gelukkig om lid te zijn van een weliswaar kleine vereniging maar
wel een met zo'n groots bestuur!
Helaas hoort afscheid nemen er ook bij. Het is namelijk zeker geen kattenpis, bestuurslid zijn.
Soms vraag ik mijzelf echt af: hoe doen ze dat toch? Want ik ben dan 'alleen maar' secretaris (en
volgens mij vervul ik nog lang niet alle taken die daar eigenlijk bij horen, onze voorzitter is een
manusje van alles) maar andere bestuursleden zijn naast portefeuillehouder bijvoorbeeld ook
nog uitvoerder van PR&Communicatie, nemen zitting in kenniskringen, onderzoeksgroepen en
commissies, geven feedback op zorgstandaarden en zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Ik ben
oprecht trots dat ik me tussen zulke professionals begeef! Zoals je hierboven hebt kunnen lezen
is de portefeuille van Penningmeester vacant. Vanuit mijn ervaring raad ik je van harte aan om
die eerste stap gewoon te nemen. Je zult er als professional enorm van groeien, het is echt een
mooie kans!
Hierbij trakteer ik je dan ook graag even op wat cijfertjes, ook al ben ik zeker geen
penningmeester. In april 2016 had de NVDAT 106 leden. Per 1 januari 2017 zijn dat er 103. Er
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hebben dit jaar een paar leden opgezegd, maar er komen er gelukkig ook regelmatig bij. De
studenten aan de master van Codarts kunnen tegenwoordig ook student-lid worden! Als
kleinste beroepsvereniging binnen de FVB kunnen wij nieuwe aanwas zeer goed gebruiken.
Het komend jaar zal ik me dan ook binnen de vereniging sterk maken voor en mijn best doen
om de betrokkenheid van onze leden te vergroten. Het aantal actieve leden is namelijk nog niet
zo erg groot, alhoewel dat aantal zeker groeiende is! Hier zijn we als bestuur erg blij mee.
Kitty Veldhuis
Secretaris NVDAT
______________________________________________________________________________

Maart 2017
Met vriendelijke groet,
Bestuur NVDAT
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