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Extra Algemene Ledenvergadering 

Zaterdag 16 september 2017 

09.00-10.45 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL in Zeist 

Kleine zaal, 1e verdieping. 

 

Wij zien jullie graag op zaterdag 16 september 2017! 

 



 
Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën 

op antroposofische grondslag 

 

2 
 

 

Agenda Extra Algemene Ledenvergadering 16 september 2017 

Voorzitter: Brigitte Povel   Notulist: Liesbeth Meens 

08.30 uur  Inloop met koffie en thee   

Tekenen van de presentielijst ALV  

09.00 uur   Opening vergadering  

10.45 uur   Sluiting 

 

(11.00 uur  Start studiedag Meet&Feed) 

 

Agendapunten 

 

1.  Opening 

 

2.  Benoemen nieuwe bestuursleden. In afwijking van de Statuten stelt het bestuur voor de 

 benoeming van deze bestuursleden te laten plaatsvinden voor 2 jaar en 2 maanden. 

• Pauline van Baar 

• Merav Brouk 

 

3.   Vacatures bestuur: 

• Voorzitter 

 In het bestuur is samen met Wieneke Groot van Goot-in-Advies onderzocht wat de wensen 

 en mogelijkheden zijn voor een voorzitter van de NVKT voor de komende jaren. Gekeken is 

 naar intern of extern voorzitterschap, betaald of onbetaald en de wijze van werving. Het 

 bestuur zal de uitkomsten van dit onderzoek presenteren en ter stemming voorleggen.  Zie   

 bijlage 1: Bestuur 2.0 

• Stemming voorzitterschap (dmv hand opsteken). Gezien het belang van de stemming is het 

mogelijk bij afwezigheid gebruik te maken van het machtigingsformulier, zie bijlage.  

• Vacature Vice-voorzitter 

 

• Vacature bestuurssecretaris 

 

• Vacature algemeen bestuurslid 

  

• Het is van belang dat er een Muziektherapeut en Spraak/Dramatherapeut  zitting neemt in 

het bestuur 

4.  Intentieverklaring FVB (zie bijlage 2) 

 Door het bestuur zijn reeds meerdere besprekingen gevoerd met de FVB om te kijken of 
 een verder samengaan met elkaar een optie is. Deze besprekingen zijn positief verlopen.  
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 Nu de opleiding Kunstzinnige Therapie, HSLeiden, de aanvraag heeft ingediend voor het 
 wijzigen van het CROHO en de naam van de opleiding in Vaktherapie, wordt het nog 
 belangrijker te kijken hoe wij verder gaan. Afgestudeerden hebben  inmiddels toegang tot 
 lidmaatschap van de NVBT, NVDT en NVvMT. 
 Wij willen nader uitwerken op welke wijze integratie van de NVKT (leden) in de FVB kan 
 worden gerealiseerd: strategisch, tactisch en operationeel. Waar zitten de verschillen en 
 hoe kunnen we ze oplossen? 
 Het bestuur wil hiervoor een verkennend traject ingaan met de FVB. Daartoe is er een 
 intentieverklaring opgemaakt (zie bijlage) die door beide besturen moet worden 
 ondertekend.  
 Het is nog geen uitgemaakte zaak dat we uiteindelijk samen gaan. Om er achter te komen 
 of het inderdaad voor ons naar een professionele toekomst een goede stap is, zullen we 
 het eerst moeten onderzoeken. Daartoe is deze intentieverklaring.    
 

• Stemming Intentieverklaring (dmv handopsteken). Gezien het belang van de stemming is 
het mogelijk bij afwezigheid gebruik te maken van het machtigingsformulier, zie bijlage. 
 

• Uitslag schriftelijke stemming benoeming bestuursleden 
 
5.  Vooruitblik/ planning 
 

• Vacaturetekst voorzitter, vicevoorzitter, algemeen bestuurslid  
 

• Volgende Ledenvergaderingen 
De eerstvolgende algemene ledenvergadering  vindt gewoon plaats op zaterdag 18 
november 2017. 

 

• Stemming dmv handopsteking: De Algemene Ledenvergadering van april 2018 wordt als    
eenmalige per afwijking van de Statuten) verplaatst naar 16 juni 2018 

 
6.  Rondvraag en sluiting 
  

 

Aansluitend Studiedag Meet&Feed vanaf 11.00 uur.  

 

 

 

 

 

 

Bijlagen  
1. Bestuur 2.0 
2. Intentieverklaring (los) 
3. Machtigingformulieren (los) 
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Bijlage 1 
Bestuur 2.0 
 
In de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2017 is besproken dat er gezocht moet worden 

naar een nieuwe voorzitter en nieuwe bestuurleden van de NVKT. Daartoe is er  een open ochtend 

gehouden op 20 mei 2017, waarbij naast het bestuur 19 leden van de vereniging aanwezig waren 

om mee te denken over een toekomstbestendige vereniging. Bovendien waren die ochtend drie 

externen uitgenodigd door het bestuur uitgenodigd om vanuit hun eigen expertise met ons mee te 

kijken en kennis te maken. Aan deze externe experts is gevraagd een advies uit te brengen aan 

het bestuur en een bijbehorende offerte te sturen. 

• Wieneke de Groot (adviesbureau voor organisatie-ontwikkeling en interim management 

Groot in Advies) 

• Thjis Schiphorst (oprichter en bestuurslid van de Vrije School te Delft, zitting in diverse 

andere besturen;   tevens werkzaam bij Therapeuticum Utrecht)     

• Philip Bakker (sociaal geograaf en adviseur van de Gemeente Amsterdam, vrijwilliger)  

Opdracht van de ochtend was het maken van een professionaliseringsslag binnen de vereniging 

en een “Bestuur 2.0” te ontwikkelen om  de vereniging toekomstbestendig te maken, de 

samenwerking met de FVB te onderzoeken of andere paden in te slaan. 

Besproken werden de huidige stand van zaken van de vereniging, de invulling van het bestuur en 

verschillende commissies en werkgroepen, de samenwerking met de FVB en de komende 

naamswijziging van de opleiding Kunstzinnige Therapie aan de HS Leiden in “Vaktherapie op 

antroposofische basis”. 

Een aantal leden hebben zich gemeld voor het invullen van de vele vacatures, waaronder Pauline 

van Baar als aspirant bestuurslid. Vlak na deze dag meldde ook Merav Brouk zich als aspirant 

bestuurslid. Marga Prent van de NVAZ is gevraagd haar werkzaamheden uit te breiden en een 

deel van het werk van Diana den Ouden op zich te nemen, waar we erg blij mee zijn gezien het feit 

dat er nog geen secretaris is in het bestuur. Om een goed bestuur vorm te kunnen geven en het 

werk samen te kunnen dragen zijn er in ieder geval nog 2 bestuursleden nodig. Het is van belang 

dat er ook Muziektherapeuten en Spraak/Drama therapeuten zitting hebben in het bestuur. 

Aan de hand van de bevindingen en offertes van de externe partijen is besloten een kort (betaald) 

traject aan te gaan met Wieneke Groot om te komen tot de juiste keuze van bestuur. 

In drie avonden is onder haar leiding in het bestuur hard gewerkt aan de profielschets van de 

nieuwe voorzitter, intern of extern, betaald of onbetaald en de wijze van werving. 

Op 16 september 2017 wordt hiervan verslag gedaan in de extra Ledenvergadering. 

 

Bijlage 2 Intentieverklaring: los bijgevoegd 
Bijlage 3 Machtigingsformulieren stemmingen: los bijgevoegd 


