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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland 

24 maart 2015, 19.30 – 20.45 uur. 

De Eenhoorn, Amersfoort 

 

 
Aanwezige bestuursleden: Carlijn de Roos (voorzitter), Hellen Hornsveld (secretaris), 
Hans-Jaap Oppenheim (penningmeester),  Ad de Jongh, Joany Spierings, Sjef 
Berendsen, Herma Hagen en Iva Bicanic. 
Gast: Peter van Drunen 

 
 
1.  Opening 
De voorzitter, Carlijn de Roos, heet iedereen van harte welkom.  
 
2.  Presentielijst 
Aantal aanwezigen: 5 aspirant-leden en 73 leden en 8 bestuursleden 
De presentielijst ligt ter inzage op het secretariaat. 
 
3.  Mededelingen van het bestuur 
Carlijn deelt mee dat op 23 maart jl. de her-audit van de CRKBO registratie is behaald. 
Dit betekent dat de VEN de komende 4 jaren geen BTW in rekening hoeft te brengen bij 
workshops en/of  congressen. 
 
4.  Notulen ledenvergadering d.d. 20 maart 2014 
De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Desiree van Balen. 
 

5.  Jaarverslag 2014 Toelichting van bestuur en commissies 
Carlijn heeft vooraf aan alle commissies gevraagd om een zeer korte toelichting  te 
geven vanwege de overvolle agenda. 
 

5.1  Jaarverslag van het bestuur door Hellen Hornsveld 
De vereniging is het afgelopen jaar weer enorm gegroeid. Het gaat erg goed met de 
naamsbekendheid van EMDR en de VEN. Steeds meer instellingen willen dat al hun 
psychologen opgeleid zijn tot EMDR therapeuten. De VEN is op weg naar 3.000 leden 
en er zijn nu ruim 500 practitioners. De verwijslijst wordt gemiddeld 400x per dag 
geraadpleegd. De website heeft gemiddeld 1.600 bezoekers per dag.  
Het succes is mede te danken aan het goedlopende secretariaat van Desiree van Balen 
gesteund door Truus Custers, Yvonne Vermeulen en Amanda Keepers. 
Hellen benadrukt dat het bestuur zich steeds meer richt op besturen. Het bestuur 
besteedt steeds meer werk uit naar het secretariaat. De commissies zijn groter, sterker en 
zelfstandiger geworden. 
Het bestuur heeft in 2014 veel tijd besteed aan de federatie en de nieuwe 
lidmaatschapsstructuur evenals de voorbereidingen van de nieuwe website. Dit jaar 
wordt er een nieuwe website gelanceerd.  
Het voorstel van het bestuur is om door te gaan met het huidige beleid. 
 
5.2  Jaarverslag Belangenbehartiging door Herma Hagen 
Zie punt 9. 
 
5.3  Jaarverslag van de Opleidingscommissie door Marjolein Wansink 
Marjolein vraagt aan de leden of er vragen zijn. Er zijn geen vragen. 
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5.4  Jaarverslag van de Supervisorencommissie door Geke Konijnenberg 
De supervisorencommissie bestaat uit Marjan de Haan, Hans-Jaap Oppenheim en Geke 
Konijnenberg. Ze skypen 8x per jaar. De supervisorencomm. is ook verantwoordelijk 
voor de invulling van de supervisorendag. Er is een smoelenboek gemaakt van alle 
supervisoren. 
 
Daarnaast zijn ze het afgelopen jaar ook bezig geweest met de nieuwe 
lidmaatschapsstructuur en de gevolgen die dit voor de supervisoren heeft. 
 
Vraag van Terry Porsild: ‘Worden er nog nieuwe supervisoren opgeleid of begrijp ik 
hieruit dat er teveel supervisoren zijn?’ 
Antwoord van Geke Konijnenberg: ‘Er zijn nog nu steeds supervisoren die weinig 
aanmelding van supervisanten hebben; er is niet echt een tekort aan supervisoren, maar 
behoeftes worden wel geinventariseerd en mogelijk komt er eind dit jaar een 
supervisoren opleiding. Een besluit hierover is aan het bestuur’. 
 
5.5  Jaarverslag Congrescommissie door Sjef Berendsen 
De congrescommissie is erg druk en houdt zich bezig met het aanstaande nationale 
congres maar ook de voorbereidingen voor het Europese congres in 2016. Nieuw is dat  
ze hierbij gesuperviseerd worden door de congrescommissie van EMDR Europe. Dit 
was in 2009 nog niet het geval. Dit is soms lastig.  
Er zijn vernieuwingen m.b.t. de inschrijfprocedure voor het congres. In de VEN-mail 
staan nu ook direct de inlogcodes waarmee je direct kunt inschrijven via MIJN EMDR 
PROFIEL. 
 
5.6  Jaarverslag Klachtencommissie door René van Stralen 
René van Stralen (voorzitter klachtencommissie) is afwezig en de voorzitter geeft aan 
dat er geen klachten binnengekomen zijn.  
 
5.7  Jaarverslag van de PR commissie door Wendy Kok 
De PRcie is zeer actief geweest het afgelopen jaar op het gebied van social media, 
goodiebags en de voorlichtingscampagne van de kinderfilms. 
De PRcie is wel dringend op zoek naar nieuwe leden. Leden die geïnteresseerd zijn 
kunnen zich melden bij Wendy Kok of bij het secretariaat van de VEN. 
 

5.8 Jaarverslag van de Wetenschapscommissie door Leonieke Kranenburg 
De wetenschapscommissie bestaat uit Yanda van Rood, Hellen Hornsveld, Carlijn de 
Roos, Ad de Jongh en Leonieke Kranenburg. 
 
Er zijn in het afgelopen jaar veel meer onderzoeken binnengekomen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. Het budget van vorig jaar is niet helemaal opgegaan aan subsidies.  
Dit betekent dat het restant naar 2015 overgeheveld wordt. De data voor het indienen 
van het onderzoek zijn gewijzigd. Deze gaan in per 1 maart en 1 september. De 
deadlines zijn gewijzigd namelijk 15 april en 15 oktober. 
Leonieke doet hierbij een oproep aan alle leden om goede aanvragen in te dienen, deze 
zijn van harte welkom. 
De wetenschapscommissie organiseerde in 2014 twee maal een researchtrack: voor het 
Nederlands congres en het Europese EMDR congres. Ook organiseert de 
wetenschapscommissie voor de derde keer de researchtracks op het aanstaande congres. 
Leonieke nodigt de leden uit om deze interessante en nieuwe tracks bij te wonen. 
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5.9   Jaarverslag Special Interest Groups door Hellen Hornsveld. 
Er zijn op dit moment 13 Special Interestgroepen en nog 2 SIG’s in oprichting. Jaarlijks 
vindt er een bijeenkomst plaats en er worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot 
deskundigheidsbevordering. Alle jaarverslagen zijn per SIG opgeschreven en staan in 
het jaarverslag  2014. 
 

5.10  Jaarverslag Protocollencommissie door Franka Groote 
Franka is niet aanwezig. Carlijn vraagt aan de leden of er vragen zijn. 
Er zijn geen vragen. 
 

5.11  Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 
De redactie van het magazine is een vast, stabiel clubje van mensen die 3x per jaar bij 
elkaar komen. Er komen veel spontane bijdragen van leden binnen en dit wordt zeer 
gewaardeerd. 
Op 7 april valt het nieuwe nummer bij iedereen in de bus en gaat er een evaluatie 
plaatsvinden op het congres. Ook via een VEN-mail zullen leden gevraagd worden een 
enquêteformulier invullen. 
 
5.12  Jaarverslag Financiën,  Hans-Jaap Oppenheim 
Hans-Jaap licht het overzicht toe van 2014. 
Het verlies van € 19.000 is lager uitgevallen dan was begroot, namelijk een bedrag van  
€ 26.000.  
Aan de inkomstenkant zien we een toename van opbrengsten o.a. behaald door het 
hoger dan verwachtte ledenaantal en extra winst op congres/workshops. 
Bij de uitgaven zien we een stijging van de kosten mede door het secretariaat (vanwege, 
toename leden, ondersteuning bestuur en vele commissies). Ook de verenigingskosten 
stijgen (waaronder automatiseringskosten) 
 
Vraag van Reinout Lievegoed: ‘Is het begrotingstechnisch niet beter om een apart fonds 
te hebben voor subsidie zodat deze buiten deze begroting blijft?’ 
Antwoord van Hans-Jaap: ‘Dat kan je doen, hetzelfde geldt voor een aparte rekening 
voor workshops en netwerkavonden, vermoedelijk maakt het niet veel uit, maar het is 
wel iets waar we over nadenken’. 
 

 

6. Financiën 

 

6.1 Verklaring van de accountant 
De accountant heeft geen opmerkingen gemaakt en heeft een samenstellingsverklaring 
afgegeven. 
 

6.2 Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid 
De voorzitter vraagt de zaal om dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid van 
2014 
 
Na stemming onder de leden:  0 tegen, 0 onthouding, 81 vóór, wordt er decharge 
verleend. 
 

6.3  Begroting 2015 
Hans-Jaap geeft een toelichting op de begroting van 2015.  
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Op 31-12-2015 wordt € 25.000 minder vermogen verwacht dan aan het begin van het 
jaar. Het verlies  is toe te schrijven aan de verwachte uitgaven aan het Europees congres 
in 2016. Dit geld wordt echter  in 2016 weer (ruim) terugverwacht als winst uit dat 
congres.  
De inkomsten stijgen, in vergelijking met 2014, met ongeveer € 33.000. Deze stijging is 
grotendeels toe te schrijven door aan de verwachte stijging van het ledenaantal (meer 
contributie-inning).   
De stijging van de uitgaven is begroot op € 39.000. Met aftrek van de € 25.000 aan het 
Europese congres 2016 is het feitelijk ongeveer € 14.000.  
De kosten van het secretariaat stijgen met € 5.000, wetenschappelijk onderzoek is 
begroot op € 43.573. (Vaststelling subsidie elk jaar  € 30.000 + overschot van 
voorgaande jaren = € 23.573, het bestuur heeft besloten deze uitgave eenmalig met € 
10.000 te verminderen).   
Ook houdt het bestuur er rekening mee dat er een supervisorenopleiding van start gaat. 
De kosten voor de ledendossiers PE-online zijn begroot  op  € 8.100) en de nieuwe 
website:  € 7.500.  
De voorzitter stelt voor om te stemmen over het huidige begrotingsvoorstel van 2015.  
 
Aspirant-leden (adviserende stem):  5  
Gewone leden: 81 
Na stemming onder de leden: 0 tegen, 0 onthouding,  alle aanwezigen leden zijn vóór. 
Dit betekent dat de begroting van 2015 is aangenomen. 
 
 
7.  Contributie 

Vaststellen contributie 2016 
Om een gezonde vereniging te blijven, wil het bestuur in 2016 de contributie verhogen 
met € 10. In deze verhoging wordt o.a. berekend de federatie,  maar ook de vaste kosten 
van de ledendossiers in PE-online. 
De voorzitter vraagt de aanwezige leden goedkeuring te geven voor het verhogen van 
het contributiebedrag naar € 115 (€ 105 in 2015) in 2016.  
Alle aanwezige leden gaan hiermee akkoord. 
 
Vraag van Danielle Oprel: ‘Als je lid bent van 4 of 5 verenigingen dan betaal je ook 
dubbel aan deze federatie’ 
Antwoord Hans-Jaap Oppenheim: ‘De federatie is belangrijk, maar kost veel geld. Dat 
is een keuze die we destijds gemaakt hebben. Hij merkt daarbij op dat de suggestie niet 
moet worden gewekt dat niet de € 10 verhoging komt door de federatie, maar ook door 
PE-online (vaste kosten maandelijkse kosten ledendossier). 
Hellen vult aan dat er ook een gemeenschappelijke ledenactie (met gereduceerd tarief) 
is geweest van de VEN met de NVGzP. Dit was ook een manier om het geld weer terug 
te laten vloeien aan therapeuten met een dubbel lidmaatschap. 
 
Vraag van Astrid Rijkes: ‘Wat is het voordeel van de VEN om met accreditatie en 
ledendossiers (PE-online) te starten?’ 
Antwoord van Herma Hagen: ‘Voordelen zijn: 
- zichtbaar naast andere verenigingen: 
- accreditatie makkelijker kan worden aangevraagd.  
- tijdbesparend  
- service naar de leden 
- ontlasting voor het secretariaat 
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Na stemming onder de leden: 0 tegen, 4 onthouding,  77 vóór. Aangenomen. 
Dit betekent dat de contributie in 2016 verhoogd wordt naar € 115. 
 

 

8.a.Voorstel ALV wijziging Statuten 
Het bestuur vraagt Peter van Drunen om voor dit onderwerp bij het bestuur aan tafel te 
zitten voor het beantwoorden van vragen van de leden. Peter heeft het bestuur 
ondersteund met de voorbereiding van de wijziging van de Statuten en de Reglementen. 
 
Op de vorige ALV vergadering is besloten dat het lidmaatschap gekoppeld wordt aan 
het practitionerschap. Voor het wijzigen van de Statuten moet volgens de stemprocedure 
op deze ALV 2/3 van de leden aanwezig zijn  In getallen betekent dit dat er 1800 leden 
aanwezig moeten zijn waarvan 1200 leden vóór moeten zijn. Dit is niet realistisch en 
daarom volgt er kort na de ALV een extra vergadering. Deze vergadering is vastgelegd 
op dinsdag 7 april a.s. Op deze datum kan een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig 
worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig 
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden.  
In het voorlegvel staan de gewijzigde punten beschreven. 
 
Vraag van Margriet van der Horst: ‘Heeft het bestuur overwogen om een 
overgangsregeling in te stellen waardoor mensen die lid zijn van andere verenigingen 
misschien aan andere eisen kunnen voldoen i.v.m. kennis van psychopathologie.’ 
Antwoord van Hellen Hornsveld: ‘De ingangseisen die we hebben is minstens 1 jaar 
opleiding tot GZ-psycholoog en daarmee waarborg je de kennis van psychopathologie 
en het hanteren van een therapeutische relatie. De EMDR opleiding is vrijwel 
uitsluitend gericht op EMDR en het lidmaatschap heeft  puur betrekking op deze 
competenties’ 
Vraag van Annemieke Driessen: ‘Bestuursleden zijn in het nieuwe voorstel hoogstens 
2x herbenoembaar. Wat betekent dit voor de vereniging’. Antwoord van Carlijn de 
Roos: ‘Nu kan er nog herbenoemd worden, voor de meesten gaat een  2e termijn in. 
Daarvoor was er geen rooster van aftreden. De meeste bestuursleden hebben nog wel 
een termijn of deel van een termijn te gaan, waardoor continuïteit van bestuur is 
gewaarborgd. 
 
Tegen: 0 
Onthoud: 7 
Vóór: 74   
Dit betekent dat meer dan 2/3 van de aanwezigen vóór is;  zelfs een zeer ruime 
meerderheid. Naar verwachting zal op 7 april het voorstel definitief kunnen worden 
aangenomen.  
 

b. Voorstel ALV wijziging Huishoudelijk Reglementen 
Het huishoudelijk Reglement is in feite de uitwerking van de Statuten. 
Wat verandert is dat er voor het practitionerschap een aantekening komt voor het 
werken met Volwassenen en Kinderen & Jeugdigen.De uitwerking komt in het ROR. 
(Reglement van Opleidingen en Registraties) 
Er komen twee supervisoren formulieren in gebruik na de vervolgtraining voor de route 
naar het practitionerschap. Één formulier voor de aantekening volwassen en één voor de 
aantekening K&J.  
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Vraag van Loes Koster: ‘Hoe zit het met de registratie van de Volwassenen en K&J zijn 
dit twee gescheiden circuits?’ 
Antwoord van Carlijn de Roos: ‘Het is ook mogelijk om beiden aantekeningen te halen 
maar we houden het bij 1 registratie en daar komt dan een aantekening bij. Therapeuten 
die met beide doelgroepen werken kunnen 2 aantekeningen halen’.  
Hellen Hornsveld voegt toe dat je hierbij niet perse beide opleidingen hoeft te volgen, 
maar dat door middel van het aantonen van competenties (in het supervisieformulier) dit 
wordt beoordeeld. 
 
De leden worden hierover nog uitgebreid geïnformeerd. Dit alles wordt opgeschreven in 
het Reglement Opleiding en Registraties (ROR). 
Voor de wijziging van het Huishoudelijk Reglement is de aanwezigheid van 2/3 van de 
leden niet noodzakelijk. 
Opmerking van Herma Hagen m.b.t. artikel 7 Bezwaar en beroep. In de toelichting staat 
dit niet goed. Laatste zin het woord ‘bestuur’ moet zijn: ‘commissie van beroep’. 
 
Tegen: 0  Onthouding: 5  Voor: 76 
Het voorstel is hierbij aangenomen. 
 
Carlijn bedankt Peter van Drunen hartelijk voor de prettige samenwerking en namens 
het bestuur overhandigt zij Peter een bos bloemen. Peter krijgt applaus vanuit de zaal. 
 

c. Verklaring inzake tuchtrecht en opgelegde maatregelen. 
Ter kennisgeving. 
 
9.   Voorstel ALV toetreden tot de federatie. 
Herma Hagen licht het voorstel toe. 
Het tempo waarin de samenwerking van 14 Verenigingen verliep werd door sommigen 
als te snel en door de meesten als te langzaam gezien. 
VGCT en het NIP hebben in 2014 zelf het initiatief genomen om een federatie op te 
richten, waarbij alle partijen werden uitgenodigd met als doel: Samen staan we sterker.  
Redenen voor Samenwerking zijn: 

• Proces van versnippering tegengaan en de krachten bundelen 
• Achterban van 20.000 i.p.v. 2700 therapeuten 
• Onze leden zijn ook lid van beroepsverenigingen. Veel belangen overlappen 
• Krachtiger geluid richting beleidsmakers, verzekeraars, politiek. 
• Nu al meer gezamenlijke acties naar buiten 

Kwaliteit: 
• Proactief werken aan effectieve behandelingen met wetenschappelijke 

onderbouwing 
• Versterken van de professionaliteit van de beroepsgroepen 

 
De naam van de federatie is Psychologen Psychotherapeuten en Pedagogen Nederland: 
P 3 Nl. De onderstaande verenigingen zijn vertegenwoordigd in de federatie: 

• NIP 
• VGCt 
• NVO 
• NVGzP 
• VEN 
• NVRG 
• NVVS 
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• VKJP 
• VCgP 

De kerntaken van de federatie zijn: 
• Kwaliteit 
• Beroepengebouw 
• Bekostiging 
• Transitie Jeugdzorg 
• Doorontwikkeling BGGZ en SGGZ 

 
Op 14 april 2015 wordt de federatie officieel opgericht. 
 
Vraag van Danielle Oprel: ‘Je schetst een aantal voordelen en deze zie ik ook; namelijk 
met één stem naar buiten treden. Zie je ook nog valkuilen ofwel ook nadelen?’ 
Antwoord van Herma Hagen: ‘Ja, er zijn zeker ook nadelen, deze zijn als volgt en ze 
licht deze toe. 

• Ingewikkeld log proces dat veel tijd en geld kost 
• EMDR is een middelgrote vereniging met een lage contributie. Deelname kost 

de VEN relatief veel 
• Het belang van de VEN is relatief klein. Het zal niet direct gaan over 

bijvoorbeeld vergoeding van EMDR bij andere Stoornissen dan PTSS 
• Als we niet in het bestuur zitten, zal de VEN nauwelijks invloed hebben 
• In de Federatie zal het primair gaan om de belangen van 

beroepen/beroepsverenigingen 
Vraag van Danielle Oprel: ‘Je zegt hiermee dat we ook ons eigen geluid en onze eigen 
identiteit wel behouden?’ 
Antwoord van Herma Hagen: ‘Ja we bekijken telkens of dit werkbaar is, maar ook de 
investering. Dit wordt door ons (bestuur VEN) telkens kritisch gevolgd. 
 
Vraag van Astrid Rijkes: ‘Ik zie wel voordelen voor een federatie en dat je als je groter 
bent ook meer slagkracht hebt.  Ik hoor echter ook van collega’s in het land  dat er veel 
onvrede is geweest over de houding van een aantal beroepsverenigingen waaronder het 
NIP en mede hierdoor is de NVGzP ontstaan. Nu heb je nog als mogelijkheid om uit 
een club te stappen. Voor mij is de VEN een vereniging  waar ik me buitengewoon bij 
thuis voel. Een zorg voor mij is waar voor ons de mogelijkheden zijn om kritische 
geluiden te laten horen? 
Antwoord van Herma Hagen: ‘Ik denk zeker dat wij als VEN een kritisch geluid kunnen 
laten horen. We zitten in de ALV van de federatie. Als VEN zijn we nu te klein om 
invloed uit te oefenen op externe zaken. Als je als vereniging bijvoorbeeld een brief 
stuurt en 9 anderen sturen ook een brief, dan is dit niet effectief.  Ik denk dat we door 
middel van de federatie op een aantal punten kunnen samenwerken’.  
Aanvulling van Carlijn de Roos: ‘Het is een uitbreiding c.q. aanvulling – nl 
belangenbehartiging- op wat de VEN al deed. De inhoud waarop de VEN zich richt – 
het bevorderen van de kwaliteit van de EMDR zelf- blijft ongemoeid. We hebben nu 
meer mogelijkheden om het geluid van de VEN middels de samenwerking te 
versterken.’ 
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Organogram federatie: 

 
 
Vraag van Elleke Brinkman: ‘Hoe werkt de federatie?’ 
Antwoord van Herma Hagen: ‘Zie het bovenstaande organogram. Mensen die 
belangstelling hebben om in een van de commissies mee te werken worden uitgenodigd 
dit kenbaar te maken’ 
 
Voorstel is om mandaat te geven tot de federatie 
Tegen: 0 
Onthouding: 6 
Voor: 75 
Het voorstel om toe te treden is hierbij aangenomen. 
 

10.   Samenstelling bestuur 

 

Rooster van aftreden 
Joany Spierings en Hans-Jaap Oppenheim treden hierbij af en stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. De voorzitter maakt de uitslag bekend. De schriftelijke uitslag is als volgt:  
Joany Spierings: 1 tegen, 2 onthouding en 49 vóór. Aangenomen. 
Hans-Jaap Oppenheim: 1 tegen, 1 onthouding en 50 vóór. Aangenomen. 
 
Carlijn vertelt aan de leden hoe Hellen Hornsveld op 27 februari jl. het bestuur heeft 
gemaild dat ze besloten had om zich niet meer verkiesbaar te willen stellen en dat ze 
stopt met het bestuurswerk.  Hellen’s redenatie was als volgt: de Statuten en het 
Huishoudelijk Reglement zijn klaar,  het Opleidingsreglement is bijna klaar en daarmee 
is de operatie ‘alles moet kloppen’ ook  klaar.  Zelfs het rooster van aftreden klopt 
hierdoor weer.. Hellen gaat in 2016 een sabbatical nemen. Ze wil alles rustig overdragen 
tot aan de zomer, zodat ze na de zomer tijd vrij heeft om haar sabbatical voor te 
bereiden. 
  
Carlijn bedankt Hellen voor haar enorme, enthousiaste inzet al vanaf het 1e uur.  
Carlijn memoreert hoe de eerste bestuursvergaderingen bij haar thuis waren. Daarbij 
werd nog gekookt voor het hele bestuur, maar door de vele werkzaamheden was dit op 
een gegeven moment niet meer te doen. Hellen heeft in veel commissies gezeten en in 
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veel commissies die nog van de grond getrokken moesten worden, nam zij direct het 
voortouw. Ook onderhoudt Hellen het dagelijks lijntje met het secretariaat. 
 
Hierna geeft Joany een opsomming van de vele werkzaamheden die ze heeft gedaan en 
wat ze betekend heeft voor de VEN. Joany kondigt Hellen aan dat ze voor dit alles ‘het 
erelidmaatschap’ heeft verdiend en Carlijn reikt een certificaat hiervoor uit.  
Carlijn bedankt Hellen als vakvrouw en als leider met veel heldere ideeën. De VEN en 
de bestuursleden zullen haar enorm missen. 
Dit wordt met lang en luid applaus bekrachtigd door de leden. 
 
 
10.  Rondvraag en sluiting 

 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun meedenken en sluit de 
vergadering om 20.45 uur. 
 
Na de pauze verzorgde Hellen Hornsveld en Wiebren Markus een boeiende lezing over 
EMDR bij verslaving. 
 
Op de netwerkavond waren 88 mensen aanwezig. 
 


