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Beste leden van de NVDAT, 

Dit is het jaarverslag van een bijzonder jaar. Het is helaas niet de eerste keer dat ik dat opschrijf 

maar wellicht wel de laatste keer, want er gloort licht aan de horizon. Bovendien, ondanks alle 

onrust, afzeggingen, verplaatsingen en dergelijke, te veel om hier allemaal te noemen, was het ook 

een jaar met nieuwe horizonten: de NVDAT ging digitaal met drie goed bezochte webinars en een 

online ledenraadpleging, de samenwerking met de Nederlandse Dansdagen voor het symposium in 

het najaar staat nog steeds en er werden twee danstherapieproducten en -module gepubliceerd op 

de Databank Vaktherapie. 

En als kers op de taart natuurlijk het verschijnen van het eerste boek over Danstherapie in de 

Nederlandse Taal: “Danstherapie, verkenningen van het werkveld”, onder redactie van Rosemarie 

Samaritter, Ina van Keulen en Nicki Wentholt! 

Daarnaast is er op FVB-niveau ongelofelijk hard gewerkt aan de Generieke Module Vaktherapie, 

waarin onze vertegenwoordigsters Maartje Jaspers, Lina Fuhrmann en Dionne Dijkman een stevige 

inbreng hadden en hebben, en is er een manager Externe Betrekkingen aangenomen waardoor de 

belangen van vaktherapie bij verschillende belangrijke stakeholders in den lande beter 

vertegenwoordigd worden. ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ zei Johan Cruijff ooit, en dat lijkt ook nu 

weer te kloppen. 

En daarnaast lijken de meesten van jullie deze moeilijke tijd gelukkig redelijk door te komen. Laten 

we hopen dat we elkaar snel weer meer ongedwongen en spontaan kunnen ontmoeten. Verder op 

in dit verslag zullen jullie in detail lezen wat het bestuur het afgelopen jaar aan werk heeft verzet. 

Rest mij om jullie te bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij als bestuurslid de afgelopen 

ruim 8 jaar, eerst als belangenbehartiger, en de laatste drie jaar als voorzitter. Ik heb het 

bestuurswerk altijd interessant gevonden en meestal met plezier gedaan. Ik heb me altijd gesteund 

gevoeld door jullie en door mijn medebestuursleden in de verschillende samenstellingen door de 

jaren heen, die ik dan ook hartelijk daarvoor wil bedanken, het was een genoegen om met jullie te 

mogen samenwerken! 

Ik ben ook niet helemaal weg, voorlopig zal ik op de achtergrond nog aanwezig zijn als vraagbaak 

voor de nieuwe voorzitter en zal zitting nemen in de Commissie Sociaal Beleid of Commissie 

https://databank.vaktherapie.nl/
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Ondersteuning GMVT. Maar de tijd die vrijkomt wil ik ook gebruiken om me te gaan richten op een 

promotietraject en besteden aan mijn nieuwe, in Coronatijd gevonden hobby: het bouwen van 

muziekinstrumenten! 

Elk nadeel heeft z’n …? Precies! Ik wens Chantal veel succes en jullie allen alle goeds! 

We’ll meet again! 

 

Job Cornelissen 

Voorzitter 
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De ‘BB’ werkzaamheden die elk jaar terugkomen, zijn o.a. het te woord staan van onze leden bij 

vragen, het bezoeken van de BB-overleggen van de FVB, contact houden met de VVT-commissie en 

natuurlijk de maandelijkse NVDAT-bestuursvergaderingen. Dit afgelopen jaar speelden er 

daarnaast de volgende thema’s: 

Corona 

De belangenbehartigers van alle verenigingen, o.l.v. Terenja Dors (Bestuurslid Belangenbehartiging 

FVB), hebben gezamenlijk gezorgd dat vaktherapeuten o.a. op de lijst van essentiële 

beroepsgroepen terecht kwamen. Daarnaast werden er door de FVB-richtlijnen geschreven voor 

vaktherapeuten en is er hard gewerkt om Vaktherapeuten op de lijst voor de prioriteits-

coronatesten te krijgen. Er is een overzicht gemaakt van de steunmaatregelen voor de 

vaktherapeuten. Ik werkte namens de NVDAT mee aan de ontwikkeling van de checklist en het C19 

protocol, en de updates daarvan.  

Commissie Sociaal Beleid 

Langere tijd bestond deze commissie maar uit 1 persoon (Henk Aartsma, NVBT) dus deze 

commissie kon wel wat versterking gebruiken. Na overleg werd besloten de commissie om te dopen 

tot ‘Commissie Loondienst’. NVDAT-lid Dione Dijkman heeft besloten tot deze commissie toe te 

treden. Daar zijn we heel blij mee! Zo kunnen we verder bouwen aan een goede functiewaardering 

voor alle danstherapeuten.  

Opleidingen 

Als beroepsvereniging is het heel belangrijk dat de danstherapie-studenten op de hoogte zijn van 

wat wij hun te bieden hebben en natuurlijk; dat zij lid worden! Tot voor kort hadden alle FVB-

verenigingen afzonderlijk contacten met de opleidingen t.b.v. presentaties aan studenten te geven. 

Vanuit de opleidingen werd de behoefte uitgesproken dat dit meer gestroomlijnd en vereniging-

overstijgend aangeboden kon worden. Dit is in gang gezet, met als resultaat dat elke vereniging nu 

een of twee afgevaardigde (student-)leden heeft die ‘studentzaken’ beheren. Voor de NVDAT is dat 

Jip van Deursen. Namens de NVDAT kan zij in samenspraak met de andere verenigingen de 

studenten aan de opleidingen aan Codarts en Zuyd Hogeschool informeren over het lidmaatschap.  



  Jaarverslag NVDAT 2020 / 2021 

5 

 

Studiedag VVT 

Vanwege corona heeft de organisatie van de studiedag stilgelegen, maar er is wel voorbereidend 

werk gaande. Een eerste idee was om een volgende studiedag te focussen op het thema ‘Sterk in je 

schoenen’. Een thema dat zowel voor zelfstandig gevestigden als voor vaktherapeuten in loondienst 

erg relevant is. Momenteel ligt de focus van de VVT-commissie op het organiseren van 

studiemiddag over het Zorgprestatiemodel, i.s.m. de Commissie Loondienst. Er wordt ook bekeken 

of een onlineversie haalbaar en gewenst is.  

Menzis  

Vaktherapie werd helaas uit de vergoedingen van de aanvullende verzekering bij Menzis geschrapt. 

De FVB heeft Menzis als reactie hierop een brief geschreven. Doordat ook leden hun ongenoegen 

hebben geuit bij Menzis (vooral via sociale media), is Menzis met de FVB rond de tafel gaan zitten. 

De FVB onderzoekt nu samen met Menzis de mogelijkheid om een pilotonderzoek op te zetten m.b.t. 

de inzet van vrijgevestigde vaktherapie tijdens de wachttijd voor ggz.  

Zo zie je maar, jouw eigen kleine actie kan een groot resultaat opleveren. 

 

Kitty Veldhuis 

Belangenbehartiging  
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Voor mij was het afgelopen jaar mijn eerste jaar als bestuurslid. Een jaar waarin zaken anders lopen 

dan gebruikelijk maar waarin wij het zo goed als mogelijk vorm heeft proberen te geven. Onder 

andere door bijscholing online te verzorgen en het symposium van Europese Association of Dance 

Movement Therapy (EADMT) te verzetten naar het aankomende jaar.  

De organisatie van onder andere de webinars, hebben wij kunnen realiseren met behulp van de 

werkgroep bij- en nascholing. Wij zijn de hulp van Lisa Ham, Danique Raatgever, Fanny Croonen, 

Yulia Morozova en Daniel van Tour dankbaar. 

EADMT 

De NVDAT is lid van de European Association for Dance Movement Therapy. Elk jaar houdt de 

EADMT een General Assembly (GA, algemene ledenvergadering) die twee dagen duurt, in een 

Europese stad. Meestal met een symposium eraan vast. Momenteel is Kitty Veldhuis vanuit de 

NVDAT de afgevaardigde/vertegenwoordiger c.q. delegate voor de EADMT en onze 

Kennisinnovator Yulia Morozova is vervangend afgevaardigde c.q. deputee. 

Helaas kon het symposium vorig jaar geen doorgang vinden en de GA is toen online gehouden. We 

hopen natuurlijk dat we het symposium dit jaar kunnen houden, zoals gepland als onderdeel van de 

Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Het is nog even afwachten en koffiedik kijken, maar we 

werken momenteel hard aan een mooie ‘hybride’ versie. 

Daarnaast hebben wij als NVDAT ons EADMT-lidmaatschap weer vernieuwd. Momenteel is de 

review-fase gaande, waarin wij als Nederlandse vereniging ook de hernieuwing van twee andere 

lidlanden gaan beoordelen en vice versa. Op Europees vlak ligt bij de EADMT de focus op het zoveel 

mogelijk gelijk trekken van de kwaliteit van danstherapeuten die in de verschillende landen worden 

opgeleid en geregistreerd zijn. Dit heeft tot gevolg dat wij als NVDAT richting de EADMT een helder 

beeld moesten geven over de opleidingsstandaarden in ons land, de eisen van registratie en de 

voorwaarden van lidmaatschap die voor onze vereniging gelden.  

Symposia en workshops 

Oorspronkelijk lagen de plannen er om het jaarlijkse NVDAT-symposium samen te laten vallen met 

het symposium dat van de Europese Association of Dance Movement Therapy (EADMT). Dit 
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symposium zou in 2020 in Nederland georganiseerd worden voorafgaand aan de General Assembly 

(ALV) van de EADMT. Het onderwerp van het symposium is neurocognities. 

Om dit waar te kunnen maken hebben we ondersteuning gekregen van een aantal leden: Irene 

Anggreni, Janka Kormos, Christina Wintels en Yulia Morozova. Ook onze belangenbehartiger Kitty 

Veldhuis heeft een stevig steentje bijgedragen aan het organiseren van dit symposium. Helaas heeft 

dit niet plaats kunnen vinden zoals verwacht, echter staan de plannen voor 2021 er nog wel. 

Organisatorische zaken kunnen verder opgepakt worden en wij hopen dit evenement plaats te 

kunnen laten vinden.  

Graag wil ik alle via deze weg iedereen nogmaals bedanken voor hun inzet! 

Webinars 

Omdat een fysieke workshop wegens het COVID-19 virus niet mogelijk was, hebben wij een reeks 

van webinars verzorgd. Op deze manier was er digitale bijscholing mogelijk en hebben wij online 

contact met elkaar kunnen maken. Hiervoor willen wij Rosemarie Samaritter, Job Cornelissen, Kitty 

Veldhuis en Maartje Jaspers bedanken voor hun tijd, aandacht en het delen van hun kennis. Ons is 

deze vervangende vorm van scholing goed bevallen en zouden wij, wanneer nodig, graag willen 

vervolgen in 2021.  

Werkgroep bij- en nascholing 

Afgelopen jaar hebben wij afscheid genomen van Lisa Ham als lid van de werkgroep bij- en 

nascholing. Zij heeft ons, in de afgelopen jaren tijdens haar opleiding én de jaren erna, enorm 

geholpen en het afgelopen jaar een belangrijke rol gespeeld als voorzitter van de werkgroep. Wij 

willen haar enorm bedanken voor al haar hulp en inzet.  

NVDAT-ambassadeur 

Dit onderdeel hebben we afgelopen jaar onderzocht, uitgediept en na zorgvuldige overweging even 

aan de kant gelegd doordat andere meer dringendere zaken onze aandacht nodig hadden. Wanneer 

het bestuur weer op volle krachten is, wordt dit onderdeel weer opgepakt en zullen we verder 

onderzoeken wie hierin iets (en wat) voor ons kan betekenen. Mocht je iemand weten die volgens 

jou hiervoor in aanmerking komt, horen we graag van je. 

Sociale Media 

Het afgelopen jaar hebben zowel Janneke Bexkens als Kitty Veldhuis de sociale media verzorgt. Met 

name het delen van berichten op Facebook en LinkedIn achten wij als belangrijk. Korte 

nieuwsflitsen, updates of zaken als publicaties en vacatures delen wij via deze weg. De berichten op 

sociale media bieden een aanvulling op de nieuwsbrieven. 

Nieuwsbrief 

Afgelopen jaar is de nieuwsbrief volledig via het systeem van de nieuwe ledenwebsite verstuurd. 

Belangrijke zaken, zowel bestuur inhoudelijk als gericht op het vakgebied breed worden via deze 

weg gedeeld. Afgelopen jaar is gemiddeld 1 á 2 keer per maand een nieuwsbrief verstuurd. Het 

streven voor het aankomende jaar is om dit maandelijks te versturen. Je kunt in de laatste week van 

de maand een nieuwsbrief verwachten. Wij streven er naar dit zo structureel mogelijk aan te 

houden.  
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Week van de Vaktherapie 

De week van de Vaktherapie begint al meer vorm aan te nemen. Echter heeft dit afgelopen jaar 

opnieuw anders vorm gekregen dan voorheen. Gelukkig weten steeds meer danstherapeuten de 

weg te vinden naar de website, sociale media of andere online-platformen om zich te promoten en 

te laten zien. In 2021 zal de week van de Vaktherapie van 15 t/m 21 november plaatsvinden en 

hopelijk wij dit fysiek op de kaart te kunnen zetten. 

Pr-materiaal 

Waar voorheen met name fysiek Pr-materiaal verspreid werd, vragen de huidige ontwikkelingen 

steeds meer om digitalisering. Dit is één van de redenen dat wij ons aan het oriënteren zijn op het 

maken van promotie video’s over danstherapie. Dit zal een video zijn waarin zowel danstherapeut 

als cliënt zichtbaar is en aan het woord komt. Vanuit FVB zal er een videotraining verzorgd worden 

waarin een gezamenlijke manier van filmen geleerd zal worden. Ook heeft Maja Hanssen, 

danstherapeut en hiernaast gespecialiseerd in film/video een rol op zich nemen in het maken van 

beeldmateriaal. 

Diverse zaken 

Diverse zaken die afgelopen jaar voorbij zijn gekomen zijn: 

Ledenraadpleging 

Via de maandelijkse nieuwsbrief hebben wij aan alle leden hun mening gevraagd m.b.t. een 

financieel en beleidsmatig vraagstuk. Dit ging over de jaarlijkse afdracht aan de FVB. Dit hebben wij 

via een online-enquête gedaan, wat ons goed is bevallen. Wij stellen de betrokkenheid en deelname 

aan deze enquête zeer op prijs. Onze dank hiervoor. Het is voor ons helpend om jullie visie te 

vernemen.  

Wij willen graag weten wat je doet met betrekking tot ons vak. Organiseer je een scholing, heb je 

een onderzoek gedaan (al dan niet via studie), heb je een filmpje gemaakt, zet je je in voor ons vak; 

laat het ons dan weten! Dan kunnen wij er meer ruchtbaarheid aan geven! 

PR en communicatie 2021 

Voor komend jaar, waarin zich hopelijk meer mogelijkheden tot contact zullen voordoen, richt ik 

mij graag op de verbinding tussen jou als lid en het grotere geheel, zoals FVB. “Waar houden de FVB 

en NVDAT zich nou mee bezig? In welk voordeel is dit voor mij en op welke manier kan/ ik hier 

mijn steentje aan bijdragen? “ 

Daarnaast hebben wij, naast dat we afscheid hebben genomen van Lisa Ham, ook twee nieuwe leden 

voor de werkgroep bij- en nascholing mogen verwelkomen. Een warm welkom aan Beau Polfliet en 

Lisa Rensing.  

 

Romy Heitbrink 

PR en Communicatie 
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Ten tijden van het schrijven van het jaarverslag is het helaas nog niet gelukt om het stuk kennis en 

innovatie aan dit jaarverslag toe te voegen. 

Dit stuk wordt nog z.s.m. nagestuurd en uiteindelijk netjes toegevoegd aan het jaarverslag. 

 

Yulia Morozova 

Kennis en Innovatie 
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Het afgelopen jaar was mijn eerste jaar als penningmeester voor de NVDAT. Dit jaar is een ander 

jaar geweest dan de jaren ervoor. Als penningmeester heb ik mij voornamelijk met de volgende 

zaken beziggehouden: 

• Het controleren, goedkeuren, doorsturen van de ingediende declaraties naar het MOS en 

een goede verwerking hiervan op de kwartaalcijfers. 

• Het bewaken van de NVDAT-begroting 2021. 

• 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). 

N.B. vanuit deze commissie wordt er op de jaarcijfers van de FVB toegezien en is de 

meerjarenbegroting FVB 2021 en 2022 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. 

Toelichting begroting en realisatie 2020 

Op de ALV in maart 2020 is voor 2020 een begroting gepresenteerd met een positief saldo. Tijdens 

de vorige ALV was COVID-19 net bekend in Nederland. Daardoor zijn veel zaken anders gelopen 

dan waarop er was begroot. De begroting en realisatie voor 2020 zijn ook gemaakt zonder de gehele 

pandemie. Er zijn minder kosten gemaakt omdat er ook minder kon en mocht. Daarmee zijn er ook 

minder baten binnengekomen. 

Dit komt dus omdat er minder is georganiseerd waardoor er minder inkomsten – en daarmee ook 

minder uitgaven – waren. En daarmee meld ik met veel plezier dat er in 2020 een positief saldo is 

gerealiseerd van €5.026. Dit heeft voornamelijk te maken met de volgende posten: 

Lidmaatschappen 

Het aantal lidmaatschappen is aanzienlijk gestegen in 2020, en hier zijn wij natuurlijk ontzettend 

blij mee als vereniging, want hiermee stijgen de voornaamste inkomsten van de NVDAT. Dit maakt 

dat de overige lasten beter kunnen worden bekostigd en gedekt.  
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De begroting van het komende jaar is altijd gebaseerd op het ledenaantal per 1 januari van het 

afgelopen kalenderjaar. Daarom een zeer ruime meevaller.  

Studiedagen 

Het streven was om een positief resultaat te realiseren via de studiedagen en dit is behaald. Omdat 

studiedagen kostenneutraal georganiseerd moet worden was er zowel bij inkomsten als uitgaven 

een bedrag van €5000,- begroot (baten=lasten). 

Doordat het symposium in oktober 2020 nier door kon gaan vanwege de strenge maatregelen en de 

landelijke lockdown, zijn er minder opbrengsten en daarmee ook minder kosten bekostigd en 

gedekt dan was begroot.  

De webinar micro-interventies is goed bezocht door leden en zij waren ook heel enthousiast en 

positief daarover. Daarmee is samen met de ALV nog een mooie opbrengst gegenereerd. 

PR en communicatie 

Dit jaar zou er nieuw beeldmateriaal worden gemaakt om een uniforme visuele uitstraling te 

creëren binnen de verenigingen. De NVDAT is hiervoor gevraagd vanuit de FVB om samen sterke te 

staan wat betreft bekendheid naar interne en externe partijen, collega’s etc. binnen het werkveld. 

Door de pandemie en alle coronamaatregels is dit niet doorgegaan. Daarmee is dit een ruime 

meevaller. 

CPMO 

Hiervoor was €1.710 begroot, echter zijn er dit jaar wederom geen kosten gemaakt door de 

schrijfgroepen in 2020. Daarom een ruime meevaller. 

Lidmaatschap per 1 januari 2020 en 2021 

Het bestuur heeft tijdens de AVL 2019 een stemming ingebracht aan haar leden om een 

trapsgewijze verhoging van de contributie in te voeren. De contributiegelden van de NVDAT zijn 

daarom per 1 januari 2020 gelijk gebleven met de contributiegelden van 2019. Voor 2021 is 

gestemd om de contributie met €14 euro te verhogen, dit wordt omgerekend per lidmaatschap. 

Deze verhoging is volgens het bestuur te verantwoorden naar onze leden en noodzakelijk om 

activiteiten die zijn ingezet in 2021 te kunnen blijven voortzetten en vanwege de jaarlijkse afdracht 

aan de FVB.  

Lidmaatschapen Contributie (in euro’s) 

Jaargang 2018 2019 2020 2021 

Volledig 246 260 260 274 

Belangstellend  150 164 164 173 

Reductie  150 164 164 173 

Student  72 86 86 86 

2e lidmaatschap 45 59 59 62 
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Het blijft noodzakelijk om de ledenontwikkeling van de NVDAT goed te monitoren. Als we zien dat 

door de verhoogde contributie het aantal leden terugloopt, dan is er geen dekking meer voor de 

overige lasten.  

Doordat de jaarlijkse afdracht aan de FVB stijgt, zal er ook goed gekeken moeten worden naar de 

jaarlijkse contributie. In december 2020 is er een panelonderzoek gedaan onder leden over de 

afdracht 2021. Het merendeel stemde in om de hoge kosten te betalen vanuit de reserves van de 

NVDAT. Meer hierover is te lezen in bijlage II onder bijdrage vereniging aan FVB. 

Noodzaak om het ledenaantal van de NVDAT te vergroten 

Als penningmeester van de NVDAT wil ik de grote noodzaak blijven benadrukken voor een groter 

ledenaantal. De inkomsten vanuit lidmaatschappen is de voornaamste binnenkomende geldstroom 

en is ook 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 

vaktherapeutische vereniging t.o.v. andere vaktherapeutische verenigingen bij de FVB moeten we 

hetzelfde werk al met minder man doen, maar ook met minder financiële middelen. 

Vanuit FVB wordt ook gekeken naar de studentzaken en de contacten met opleidingen bij Zuyd 

Hogeschool en Codarts. 

Afdracht aan de FVB in 2021 

De afdracht aan de FVB is in 2020 aanzienlijk gestegen en voor 2021 zal deze ook stijgen. Vanuit de 

FVB is een voorstel neergelegd voor een strategisch communicatieplan voor de jaren 2017-2022 en 

hierover is gediscussieerd binnen de verschillende vaktherapeutische verenigingen. Hier zijn 

namelijk aanzienlijke kosten aan verbonden, welke op de begroting van de NVDAT hebben gedrukt 

met de stijging van de afdracht FVB in 2019.  

Het NVDAT-bestuur is net als vorig jaar nog steeds van mening dat het nu heel belangrijk is om 

gezamenlijk de vaktherapie uit te blijven dragen en bekendheid te blijven geven bij externen, zoals: 

cliënten en verwijzers. Bovendien is het bestuur ervan overtuigd dat we gezamenlijk meer voor 

elkaar kunnen krijgen dan als beroepsgroep alleen: ten eerste ontbreekt het ons aan de juiste 

middelen en genoeg mankracht en ten tweede is het PR-effect van één federatie groter dan van 

7 verenigingen apart. Gezamenlijk bereiken we meer dan alleen! Wij denken dat we met het huidige 

PR- en communicatieplan een mooie beweging kunnen maken.  

Verwachtingen op de begroting 2021 

De verwachting op de (concept)begroting d.d. juni 2021 is dat de NVDAT dankzij de stijging van het 

ledenaantal met een positief saldo eindigt. De begroting blijft uiteraard onderhevig aan de 

ledenontwikkeling, de winstgevendheid van de studiedagen en het EADMT-symposium dat in 2021 

door de NVDAT zal worden georganiseerd en overige (financiële) bestuursbesluiten. De hele 

toelichting hierover is te vinden in bijlage II en III. 

 

Daniel van Tour 

Penningmeester 
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Afgelopen jaar heb ik een bijdrage mogen leveren aan de NVDAT als secretaris en ondersteuning 

van PR en communicatie. Het is een bijzonder om te zien hoe veel tijd en energie dit bestuur en de 

werkgroepen steken in de professionalisering van onze vereniging. En ondanks het gemis van live 

ontmoetingen, zijn we gelukkig wel zo inventief om nieuwe vormen te bedenken zoals bijvoorbeeld 

de webinars die er mogelijk voor zorgden dat er zelfs nog meer mensen konden meedoen vanuit 

hun eigen huis.  

Helaas zijn er ook een aantal zaken onhold komen te staan; zoals de videotraining die ik zou volgen 

vanuit de FVB om ons vak en collega’s in beeld te brengen. Maar dit kan binnenkort weer worden 

opgestart gelukkig! 

Nu wil ik na 2,5 jaar graag mijn stokje gaan overdragen naar een nieuwe enthousiasteling, die dit 

mogelijk ook fantastisch leuk zou vinden om te doen. Dat betekent dat we direct we op zoek zijn 

naar een gepassioneerd nieuw lid, die mogelijk een steentje binnen de portefeuille secretaris wil 

bijdragen aan de vereniging. Dus mocht je interesse hebben, kijk dan gerust even in het overzicht 

met vacatures en klusjes in de bijlagen. 

 

Janneke Bexkens 

Secretaris  
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Bijlage I Openstaande vacatures en taken NVDAT/ FVB 

Openstaande Taken NVDAT 

 

Taak Gemiddelde tijds-investering Meer info via 

Portefeuille 

Secretaris  

1-2 uur per week nvdat.secretaris@vaktherapie.nl 

  

mailto:nvdat.secretaris@vaktherapie.nl
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Overkoepelende Commissies en projecten 

Zie o.a. https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures 

 

Commissies Gemiddelde 

tijds-

investering 

Meer info via: Vergoeding(en) 

Register 

Vaktherapie: 

- registratie 

- beoordelingen 

- accreditatie 

1-2 uur p/w 
Register Vaktherapie: 
info@registervaktherapie.nl 
 
De beoordelingscommissie heeft als 
belangrijkste doel het beoordelen van 
aanvragen om opgenomen te worden in het 
Register. Daarnaast beoordeelt deze 
commissie de aanvragen om geaccrediteerd 
te worden als supervisor.  
De accreditatiecommissie heeft als 
belangrijkste doelen het accrediteren van 
bij- en nascholing en van intervisiegroepen.  
http://registervaktherapie.nl/organisatie/ 
 

vrijwilligers-  

en reiskosten-

vergoeding 

Visitatie FVB 

(vrijgevestigde 

danstherapeut) 

0-1 uur p/w visitatie@vaktherapie.nl  

• E-mails beantwoorden, stukken lezen, 
brainstormen over zaken die gevraagd 
worden zodat de hele commissie of het 
bestuur of de vaktherapeuten gevoed 
worden (maximaal 1 uur per 2 weken) 

• Af en toe telefonisch contact met de 
gevisiteerde therapeut(en). 

• Twee keer per jaar 
een avondvergadering op het FVB-
kantoor te Utrecht 

• Vacatures via FVB-site 

Reiskosten 

Projectgroep 

Organisatie 

Week v/d 

Vaktherapie 

 s.vanderlugt@vaktherapie.nl 

Samen met mensen van andere disciplines 

houd je je bezig met de organisatie van de 

Week van de Vaktherapie.  

Reiskosten 

 

  

https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures
mailto:info@registervaktherapie.nl
http://registervaktherapie.nl/organisatie/
https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s
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Bijlagen II Toelichting begroting NVDAT 2021 

Inleiding 

De begroting van de NVDAT 2021 laat een negatief saldo zien van €707. Dit saldo is echter met 

name onderhevig aan de ledenontwikkeling en daarnaast aan overige bestuursbesluiten en 

onvoorziene kosten. De contributietarieven zijn t.o.v. 2020 wel gestegen in 2021. De inkomsten 

vanuit lidmaatschappen is de voornaamste binnenkomende geldstroom en is ook de geldsom waar 

we als vereniging mee kunnen acteren.  

De grootste kostenpost voor de NVDAT is de afdracht aan de FVB. Bij het vaststellen van de FVB 

Meerjarenbegroting is de afdracht voor 2021 vastgesteld op €178 per gewogen lid. In deze bijlage is 

onder bijdrage NVDAT aan FVB opgenomen tot welke afdracht dit leidt op basis van de gewogen 

leden aantallen per 1 januari 2021. 

Baten 

A. Lidmaatschappen 

Onder inkomsten lidmaatschap is een totaalsom van €33.690 begroot op basis van de contributie 

tarieven per 1 januari 2021 en een gelijkblijvend ledenaantal. Er wordt tegelijkertijd uitgegaan van 

een stijging van €1000 t.o.v. de realisatie in 2020 in de opbrengsten uit het aantal lidmaatschappen. 

Het aantal lidmaatschappen is gestegen van 124 in 2019 naar 135 in 2020. Echter, zijn de 

contributiegelden hiervan geïnd naar rato van de instapperiode van de leden in het afgelopen 

kalenderjaar. 

Contributie NVDAT per 1 januari 2021: 

Lidmaatschap Contributie 

Volledig €274 

Belangstellend  €173 

Reductie  €173 

Student  €86 

2e lidmaatschap €62 

Het ledenaantal bestond per 1 januari 2020 uit: 102 volledige leden, 16 reductieleden, 12 

belangstellend leden, 5 studentleden en geen 2e lidmaatschap. Totaal 135 leden.  

C. Overige baten 

Onder Studiedagen-opbrengsten is €5.000 begroot voor het hybride EADMT-symposium en de 

daaropvolgende ledenvergadering. Nederland was in 2020 het gastland om dit te organiseren maar 

vanwege COVID-19 kon dit niet doorgaan. Het bestuur van de EADMT heeft akkoord gegeven dat de 

NVDAT in 2021 dit ook mag organiseren. Andere opbrengsten vanuit de studiedagen zijn begroot 

door de webinar(s) en de ALV. 
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Het streven is echter om een positief resultaat te realiseren via de studiedagen. Budgettair is 

voorzichtigheidshalve e.e.a. als neutraal opgenomen (baten = lasten). Zie bijlagen II Studiedagen-

kosten. 

Lasten 

H. Kantoorkosten  

Onder Automatiseringskosten is €170 begroot voor een betaalde ZOOM-account. Dit om een goede 

kwaliteit van de conference call meetings van het bestuur te kunnen waarborgen.  

K. Bestuur 

De bestuursvergoeding is begroot op 6 portefeuilles, namelijk: voorzitter, secretaris, 

penningmeester, PR en communicatie, kennisinnovatie en belangenbehartiging (6 x €1.000 per 

jaar).  

L. PR en communicatie 

Het bedrag van €375 voor de website-ontwikkeling/onderhoud komt tot stand door het Neostrada- 

abonnement voor de huidige website à €55 en €120 euro voor de Dropbox-pro-account. En als 

laatste de cliëntenwebsite is begroot op €200. 

Onder PR en presentatie is €1.500 begroot voor het maken van PR-video’s voor danstherapie. 

Eigenlijk zou dit vorig jaar gebeuren maar door de pandemie is dit doorgeschoven. Momenteel is 

het FVB aan het inventariseren naar welke verenigingen hieraan mee willen doen en welke 

mogelijkheden er zijn. 

Het NVDAT-bestuur vindt belangrijk dat er goed beeldmateriaal, zoals: foto’s en video’s, bestaat 

over ons vak en hierin is onze keuze gemaakt om een uniforme visuele uitstraling te creëren binnen 

de verenigingen. Zodoende staan we samen sterker wat betreft bekendheid naar cliënten, 

verwijzers, opleidingen en zorgverzekeraars. 

N. Kennisinnovatie 

Voor de Commissie Product- en Moduleontwikkeling (CPMO) is €1.710 begroot voor 2 CPMO-

schrijfgroepen (2 x €750) plus reiskostenvergoeding (7x €30). Het bestuur van de NVDAT vindt het 

relevant en noodzakelijk om ons vakgebied en de werkzame elementen hiervan te beschrijven. Deze 

keuze mag gezien worden als een stimuleringsmaatregel om zo een aanzet te geven aan een 

schrijfbeweging om ons vak uiteindelijk evidence based op de kaart te zetten. 

Onder studiedagen-kosten is €5.000 begroot voor het hybride EADMT-symposium en 

ledenvergadering, zoals hierboven beschreven. Het streven is om een positief resultaat te realiseren 

via studiedagen. Budgettair is voorzichtigheidshalve e.e.a. als neutraal opgenomen bij studiedagen 

(baten = lasten). 

P. Overige kosten 

De begrote kosten à €800 voor externe contacten hebben betrekking op de FBZ-contributie. 
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Bijdrage NVDAT aan FVB 

Dit bedrag van €21.957 komt tot stand op basis van 123 gewogen leden (per 1-1-2020) en een 

afdracht per gewogen lid van €178. Een hogere bijdrage t.o.v. 2021 van €4.193. 

Een grote stijging van deze afdracht komt door een aantal onvoorziene situaties. Op het FVB-

kantoor is er personeel intern en extern gewisseld waardoor er hogere personeelskosten kwamen 

dan voorheen op begroot. Hennie Zoontjes, manager externe betrekkingen is aangesteld om 

vaktherapie beter op de kaart te brengen. Dat kost geld en dat heeft zich ook in een aantal mooie 

resultaten geleverd. 

In december is er een ledenraadpleging geweest met een online-enquête omdat de investeringen 

voor meer draagkracht en professionalisering door de FVB ertoe hebben geleid tot een verhoging 

van de afdracht 2021. Van de 123 leden heeft 20% gereageerd op deze enquête. Alle respondenten 

gaven aan dat het lidmaatschap een meerwaarde heeft voor de NVDAT: meer slagkracht, bredere 

profilering etc. En dat de reserves van de NVDAT er zijn om financiële tegenvallers op te vangen, 

zoals nu. Er waren ook een paar kritische opmerkingen, zoals: kritisch kijken naar de uitgaven van 

de FVB; contributie kan niet blijven verhogen, kijken naar alternatieven voor zaken in 2021 en de 

FVB moet de NVDAT ook ondersteunen want een samenwerking werkt immers twee kanten op. 

 

Daniel van Tour 

Penningmeester 
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Bijlage III Begroting NVDAT 2021 

 

Baten 

   

 

8000 Inkomsten lidmaatschap  € 34.000,-  

 

 

8090 Incassokorting facturen  € -310,-  

 

 

A Lidmaatschappen  € 33.690,-  

 
     

 

8220 Inkomsten publicaties en vacatures € - 

 

 

8230 Studiedagen - Opbrengsten € 5.000,-  

 

 

8240 Opbrengsten presentaties € - 

 

 

C Overige baten  € 5.000,-  

 
     

 

8900 Rente spaarrekening € - 

 

 

8999 Bijzondere baten en lasten € - 

 

 

D Rente en bijzonder baten  € -    

 

  

Totale baten  € 38.690,-  

 
     

 

Lasten 

   

 

4100 Externe advisering  € -    

 

 

4110 Administratiekosten  € -    

 

 

F Werk van derden  € -    

 

     

 

4220 Afschrijvingskosten automatisering € - 

 

 

G Huisvesting  € -    

 
     



  Jaarverslag NVDAT 2020 / 2021 

20 

 

 

4250 Verzekeringen  € -    

 

 

4255 Portokosten € - 

 

 

4260 Telefoon € - 

 

 

4270 Kopieerkosten € 25,-  

 

 

4275 Kantoorbenodigdheden € 50,-  

 

 

4280 Automatiseringskosten € 170,-  

 

 

4285 Bankkosten € -    

 

 

4705 Betalingsverschillen € -    

 

 

4290 Vakliteratuur € -    

 

 

4299 Diverse kosten € - 

 

 

H Kantoorkosten € 245,-  

 
     

 

4400 Bestuurvergoeding € 6.000,-  

 

 

4410 Bestuurskosten € 1.000,-  

 

 

4420 ALV en kaderleden € 350,-  

 

 

K Bestuur  € 7.350,-  

 
     

 

4300 Lay-out kosten tijdschrift € -    

 

 

4310 Druk & portokosten € -    

 

 

4320 Redactiekosten tijdschrift € -    

 

 

4330 Overige kosten tijdschrift € -    

 

 

J Tijdschrift € -    
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4455 Verzendkosten Welkomstmap € - 

 

 

4500 Website  € 375,-  

 

 

4510 Advertentiekosten € - 

 

 

4515 PR en presentatie € 1.500,- 

 

 

4520 Folders en ander drukwerk € 200,-  

 

 

4530 Beurzen en congressen algemeen € - 

 

 

L PR en communicatie € 2.075,-  

 
     

 

4600 Belangenbehartiging € - 

 

 

4630 Dotatie Juridisch fonds € 260,-  

 

 

M Belangenbehartiging € 260,-  

 
     

 

4700 Kennisinnovatie € - 

 

 

4710 Commissie CPMO € 1.710,-  

 

 

4720 Studiedagen - Kosten € 5.000,-  

 

 

N Kennisinnovatie € 6.710,-  

 
     

 

4900 Externe contacten € 800,-  

 

 

P Overige kosten € 800,-  

 

  

Totale lasten € 17.440,-  

 

     

 

7000 Bijdrage verenigingen aan FVB € 21.957,-  

 
     

  

Totaalresultaat -€ 707,- 

 

 


