Agenda ALV 2 oktober 2021
Beste leden,
Op 2 oktober 2021 vindt onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering
weer plaats. En evenals vorig jaar online. Dit leverde dusdanig veel
meer deelnemers op dan de fysieke bijeenkomsten dat wij als bestuur
hiertoe hebben besloten.
En wat brengt deze ALV dit jaar, naast de normale en noodzakelijke punten zoals presentatie
jaarverslag en goedkeuring jaarrekening? Zoals jullie ondertussen van ons gewend zijn, hebben we
weer een interessant programma.
o

o

o

Vooral willen we aandacht besteden aan de benoeming van twee nieuwe bestuursleden. In deze
nieuwsbrief (https://vmpsy.nl/nieuwsbrief-mei-2021.html) zie je ook een oproep voor
geïnteresseerden voor die rol. We zijn toe aan een wisseling van de wacht binnen het bestuur dus
mocht je interesse hebben, laat dat dan weten.
Daarnaast zijn wij al enige tijd in gesprek met de NAP over het register. Voor de ALV hebben wij
de voorzitter van het kwaliteitsregister NAP, Ron Heusdens uitgenodigd om ons mee te nemen in
de ontwikkelingen hieromtrent.
En om helemaal in te spelen op de ontwikkelingen van het laatste jaar, willen we aandacht
besteden aan digidrama: het online uitoefenen van je beroep als therapeut/trainer/coach. Zeker
interessant voor alle modaliteiten binnen de VMP.

De agenda ziet er als volgt uit:
10.00 uur inloggen
10.15 uur start vergadering met als agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Voorstelrondje
Presentatie jaarverslag incl financiële verslag
Toekomstparagraaf
Goedkeuring financiën
Presentatie NAP-register door de heer Ron Heusdens
Nieuwe bestuursleden VMP

12.00 uur Pauze
12.30 uur Proeverij: Digidrama onder leiding van Hannah Salomé
14.30 uur Sluiting
Geef je zo snel mogelijk op voor de ALV én natuurlijk voor je interesse voor een bestuursrol.
Binnen twee weken voorafgaand aan de vergadering sturen we de zoomlink zodat je kunt inloggen en
online kunt deelnemen.
Opgave van deelname graag mailen naar: secr@vmpsy.nl
We zien jullie op 2 oktober!

Het bestuur van VMP
Nita, Mark en Dorris

