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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland 
22 maart 2016  19.30 – 20.30 uur 
De Eenhoorn, Amersfoort 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Carlijn de Roos (voorzitter), Hans-Jaap Oppenheim 
(penningmeester),  Ad de Jongh, Joany Spierings, Sjef Berendsen, Herma Hagen en Iva 
Bicanic 
Gast: Marnix de Romph 
 
1. Opening 
De voorzitter, Carlijn de Roos, heet iedereen van harte welkom.  
Er wordt stilgestaan bij de terroristische aanslagen in Brussel en de slachtoffers. Door 
de extra veiligheidsmaatregelen in het openbaar vervoer zijn er mogelijk minder leden 
naar de ALV gekomen of zitten mensen nog vast vanwege problemen met het openbaar 
vervoer.  
 
2. Presentielijst 
Aantal aanwezigen: 2 aspirant-leden en 56 leden en 7 bestuursleden 
De presentielijst ligt ter inzage op het secretariaat. 
 
3. Federatie toelichting door Marnix de Romph, directeur P3NL 
Marnix de Romph stelt zich voor aan de leden. Vanaf 1 januari jl. is hij voor de helft 
van zijn tijd in dienst van 3PNL en daarnaast werkt hij ook voor de beroepsvereniging 
ONT, dit is Organisatie van Nederlandse Tandprothetici.  
P3NL bestaat inmiddels één jaar. Hij neemt in het kort de geschiedenis door van P3NL. 
P3NL is ontstaan naar aanleiding van  intensief overleg van partijen in het veld vanuit 
de inhoudelijke behoefte tot samenwerking. Binnen P3NL werken NIP, NVGzP, NVO, 
NVRG, NVVS, VCgP, VEN, VGCt, VKJP samen.  P3NL heeft een gezamenlijke 
ambitie namelijk het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de patiënten en het 
verbeteren van professionele beroepsbeoefening. 
De centrale thema’s zijn: psychologische zorg in B-GGZ en S-GGZ en werken volgens 
richtlijnen als standaard. Aanvullende onderwerpen zijn: beroepenstructuur, relatie 
zorgverzekeraars, uitwerking basis- en specialistische-GGZ.  
De behaalde resultaten van P3NL tot nu toe zijn:  
1. Geen macro korting op GGZ 
2. Aanzet tot transparantie voor cliënten / zorgverzekeraars / instellingen en 

vrijgevestigden 
3. Meer aandacht voor regie van de cliënt 
4. Basis gelegd voor vermindering administratieve druk (‘Het roer moet om’) 
5. Extra investering om vrijgevestigden te koppelen aan TTP  

(DBC-Informatiesysteem, DIS) 
6. P3NL bepaalt 80% van de vastgestelde meerjarenagenda GGZ 

 
Concluderend: P3NL bundelt krachten van 20.000 psychologen, pedagogen en 
psychotherapeuten in de gezondheidszorg.  Bundeling wordt door externe stakeholders 
enthousiast verwelkomd. Er zijn beperkte middelen en mankracht in 2015 en 2016 dus 
het is van belang een duidelijke focus te hebben in 2016.  
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4. Mededelingen van het bestuur 
Carlijn deelt mee dat de VEN o.a. vanwege de overgangsregeling eind 2015 veel 
nieuwe leden heeft gekregen. Totaal zijn er in het afgelopen jaar meer dan 1.000 leden 
bijgekomen waarvan in de laatste 4 maanden ruim 800 leden. Zelfs tijdens de 
Kerstdagen bleven de aanvragen binnenstromen. Het bestuur is hier erg verheugd over, 
omdat de VEN mede hierdoor een krachtige stem in het veld heeft gekregen. Hieronder 
de grafiek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Notulen ledenvergadering d.d. 24 maart 2015 en 7 april 2015 
Bij de aanwezige documenten is alleen de eerste pagina van de notulen zichtbaar. 
Daardoor kan niet ter plekke meegelezen worden. Carlijn vraagt aan de leden om 
opmerkingen over de notulen te mailen naar vereniging@emdr.nl.  
De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Desiree van Balen. 
 
6. Jaarverslag 2015 Toelichting van bestuur en commissies 
 
6.1 Jaarverslag van het bestuur door Carlijn de Roos 
Het bestuur heeft een heel druk jaar achter de rug. Samen met de Opleidingscommissie 
is hard gewerkt aan het ROR (Reglement Opleidingen en Registraties). 
De regelgeving betrof 4 groepen in het opleidingstraject, de uitwerking voor iedere 
groep nam meer tijd in beslag dan verwacht. Het betrof de volgende groepen (aspirant) 
leden: 

 Tussen basis- en vervolgtraining 
 Tussen vervolgtraining en practitionerschap 
 Practitioners 
 Supervisoren 

Vanwege de koppeling van het lidmaatschap aan het practitionerschap ligt voor de hand 
dat leden nu op de verwijslijst geplaatst kunnen worden op het moment dat ze gewoon 
lid/practitioner zijn geworden. Dit besluit is ingegaan bij de start van de 
overgangsregeling op 1-1-2016. Gewone leden die nog geen practitioner zijn, mogen 
nog tot 1 januari 2021 op de verwijslijst blijven staan. 
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6.2 Jaarverslag Belangenbehartiging, federatie door Annemieke Driessen 
Vorig jaar heeft de ALV (VEN) ingestemd met toetreding van de VEN tot de Federatie 
P3NL. De VEN is in de ledenraad van P3NL vertegenwoordigd; eerst door Herma 
Hagen en later in het jaar door Annemieke Driessen. De ledenraad is in 2015 vier keer 
bijeengekomen. Naast de ledenvergadering zijn er drie commissies actief in de 
federatie, te weten de commissie Jeugd, de commissie Beroepenstructuur en de 
commissie Bekostiging.  De VEN is in alle drie de commissies vertegenwoordigd. Sinds 
de oprichting is er gewerkt aan een beleidsplan en een inhoudelijke prioritering aan de 
hand van het zogenaamde 10-puntenplan waar Marnix de Romph al over vertelde.  
Verder heeft P3NL afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan het Kwaliteitsstatuut, de 
Toekomstagenda van de GGZ en ook is er succesvol gelobbyd voor behoud van 
financiering van de zgn. stoornissen 'anders gespecificeerd' in de DSM 5.  
Om de zorgverzekeraars van meer inhoudelijke input voor hun zorginkoop te voorzien, 
heeft P3NL in november 2015 een succesvolle werkconferentie georganiseerd voor de 
zorgverzekeraars, de NZa en het ministerie van VWS.  
Voor komend jaar staat verdere uitwerking van het beleidsplan (10 punten) op de 
agenda. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de deelnemende 
verenigingen, hun achterban én natuurlijk van de patiënten staat hierin voorop. 
 
6.3 Jaarverslag van de Opleidingscommissie door Marjolein Wansink 
De OC heeft naar aanleiding van het besluit van de ALV samen met het bestuur de 
lidmaatschapsstructuur uitgewerkt. Er zijn 613 practitioners en 48 supervisoren. 
De OC is op zoek naar 2 nieuwe leden en Marjolein nodigt geïnteresseerden uit om zich 
bij hen aan te melden. Carlijn spreekt haar dank uit namens het bestuur voor het vele en 
zorgvuldige werk van de OC.  
 
6.4 Jaarverslag van de Supervisorencommissie door Do Doeksen 
Do meldt dat de bezetting is veranderd en dat zij Marjan de Haan vervangen heeft. 
De supervisorencommissie houdt zich bezig met de jaarlijkse supervisorendag en de 
supervisorenopleiding in 2016. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de opleiding 
verzonden met een brochure. Merlijn van Eijk zal Geke Konijnenberg gaan vervangen. 
 
6.5 Jaarverslag Congrescommissie door Sjef Berendsen 
Sjef deelt mee dat eind maart de Early Bird korting afloopt voor het Europees Congres 
en roept iedereen op om zich in te schrijven. Naast inhoud en een heel inspirerend 
programma is er ook een leuke beachparty. De congrescommissie houdt zich ook al 
bezig met het Nationale Congres in 2017. De locatie is vanwege het toenemend aantal 
bezoekers veranderd, dit is geworden ‘De Fabrique’ in Maarssen. Het is ook een 
karakteristieke, sfeervolle locatie.  
 
Vraag vanuit de zaal: “Waarom kunnen we niet alleen voor de zaterdag  boeken voor 
het Europees Congres?”. 
Antwoord Sjef: “EMDR Europe bepaalt hierin de regels en daar wij mogen wij helaas 
niet van afwijken”. 
Vraag vanuit de zaal: “Is er al meer bekend over de parallelsessies”? 
Antwoord Sjef: “Dit staat allemaal op de website http://www.emdr2016.eu/ ”. 
 
6.6 Jaarverslag Klachtencommissie door René van Stralen 
De klachtencommissie is niet aanwezig en er zijn ook geen klachten binnen gekomen. 
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6.7 Jaarverslag van de PR commissie door Iva Bicanic 
Rik Knipschild is helaas verhinderd. 
Iva meldt dat na de zomer de PR-commissie herstart is. Er zijn inmiddels 13 leden en de 
doelen voor 2016 zijn als volgt: Ondersteunen van de congrescommissie, zichtbaar en 
actief zijn op alle ‘social media’, verder bouwen aan de nieuwe website waaraan Hieke 
Bos ook heeft meegewerkt. Carlijn merkt op dat de aankondiging (VEN-mail) over de 
nieuwe website binnenkort volgt. 
 
6.8 Jaarverslag van de Wetenschapscommissie door Leonieke Kranenburg 
Leonieke deelt mee dat Suzanne van Veen voortaan ook deel uitmaakt van de 
commissie. Het afgelopen jaar zijn er negen aanvragen ontvangen waarvan er vijf zijn 
gehonoreerd. Nieuwe subsidieaanvragen kunnen tot 15 april worden ingediend. Het 
formulier is te downloaden op de website. Een wijziging ten opzichte van het oude 
reglement is dat kosten voor onderzoeksassistentie -onder bepaalde voorwaarden- nu 
wel voor subsidie in aanmerking komen. 
Ook heeft de wetenschapscommissie het afgelopen jaar voor de derde keer op het 
nationaal congres de Researchtracks georganiseerd. Er komt een nieuwe rubriek in het 
EMDR magazine van de wetenschapscommissie, waarin net gepromoveerden over 
EMDR worden geïnterviewd. 
 
6.9 Jaarverslag Special Interest Groups door Annemieke Driessen 
Op dit moment telt de vereniging 16 SIGs, waarvan er twee in oprichting zijn en er 
eentje slaapt. In alfabetische volgorde zijn dit: ADHD, autisme, culturele diversiteit, 
eetstoornissen, forensische zorg, hoofdpijn, ouderen, preverbaal trauma, psychose, 
schematherapie, sensorimotor psychotherapie, somatiek, verslaving, verstandelijke 
beperking, vroege interventies en zwangerschap.  
De SIGs variëren in grootte van enkele tot 139 leden en komen per jaar meestal een keer 
of 3 tot 5 bij elkaar. De inhoud varieert van intervisie en casuïstiekbespreking tot het 
opzetten van wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van specifieke 
aanpassingen bij de betreffende doelgroep. Een aantal SIG-leden heeft presentaties 
verzorgd op het EMDR congres of een hoofdstuk geschreven in het nieuwe EMDR 
praktijkboek deel II. De SIG Sensorimotor psychotherapie en de SIG Forensische Zorg 
hebben zich afgelopen jaar in het EMDR Magazine gepresenteerd. 
In januari zijn alle SIGs, zoals elk jaar, voor een jaarvergadering bijeen gekomen om 
ervaringen uit te wisselen. Hier bleek dat lang niet alle SIGs erkenning hebben 
aangevraagd. De SIGs worden van harte uitgenodigd om dit alsnog te doen. Kijk op de 
website voor de voorwaarden en het aanvraagformulier voor erkenning.  
 
6.10 Jaarverslag Protocollencommissie door Carlijn de Roos 
Franka Groote is niet aanwezig. Carlijn meldt dat de meeste protocollen al een grondige 
revisie achter de rug hebben. Er zijn steeds minder veranderingen nodig omdat de 
huidige versies voldoen. 
 
6.11 Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 
De redactie is het afgelopen jaar gegroeid met 11 leden. De hoofdredactie, Ad en Iva, is 
dezelfde gebleven. Er worden hoge eisen gesteld aan het beeldmateriaal. 
Nieuw is dat losse interviews ook verspreid worden via ‘social media’. De oplage is nu 
4.000 stuks. Cursisten ontvangen na afloop van de training ook het EMDR Magazine, 
zodat zij zich een beeld kunnen vormen van de activiteiten van de VEN. 
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6.12 Jaarverslag Financiën door Hans-Jaap Oppenheim 
Hans-Jaap licht het overzicht toe van 2015. 
In 2015 is er een winst geboekt van € 23.191- terwijl  € 0,- was begroot.  
Aan de inkomstenkant zijn de inkomsten  € 339,- lager uitgevallen.  
 
De uitgaven waren € 23.530,- lager dan begroot. Redenen hiervoor zijn: 
1) De supervisorenopleiding is verschoven naar 2016 ( € 3.500,-) 
2) Wetenschappelijk onderzoek minder uitgegeven dan begroot (€ 22.248,-) 
3) Kosten voor de nieuwe website en PE-Online zijn verschoven naar 2016 
Daarnaast is er meer uitgegeven aan netwerkbijeenkomsten (€ 3.986,-), stijging van de 
kosten van EMDR Journal (vanwege het aantal leden à € 3.780,-), raadplegen 
accountant i.v.m. btw vraagstuk (€ 3.514,-) en toename van bestuursondersteuning 
vanwege de overgangsregeling (€ 16.057,-).  
 
Afscheid van Truus Custers 
Hans-Jaap deelt mee dat de cijfers altijd werden aangereikt door Truus Custers. Truus 
(secretariaat) stopt met haar werk en gaat met pensioen . Ze neemt vandaag afscheid van 
de VEN. Hans-Jaap leest uit het 10-jarig VEN boek voor hoe Truus destijds bij de VEN 
is gekomen samen met Desiree. Hans-Jaap merkt op dat Truus altijd uitzonderlijk goed 
werk heeft geleverd. Ze ontvangt hiervoor een warm applaus van alle aanwezige leden 
en als dank wordt haar een cadeau aangereikt. 
 
7. Financiën  
 
7.1 Verklaring van de accountant 
De accountant heeft geen opmerkingen gemaakt en heeft een samenstellingsverklaring 
afgegeven. 
 
7.2 Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid 
De voorzitter vraagt de zaal om dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid van 
2015. 
Na stemming onder de leden: Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
 
7.3 Begroting 2016 
Hans-Jaap meldt dat we dit jaar te maken krijgen met het btw-vraagstuk! Lastig is dat 
we nog steeds aan het onderhandelen zijn met de belastingdienst over de btw.  
We weten wel dat andere verenigingen zoals de VGCt, NIP, NVO niet over de volledige 
contributie-inning btw hoeven te betalen.  
Hans-Jaap heeft in de begroting een schatting gemaakt van de te ontvangen en af te 
dragen btw. Hij is daarbij van het worst-case scenario uitgegaan. De totale inkomsten 
zijn begroot op € 561.123,-. Vanwege de contributieverhoging van € 10,- en de stijging 
van het ledenaantal ontvangen we  € 160.000,- aan extra inkomsten. 
De winst van het Europees congres wordt geschat op € 50.000-. De helft van de winst 
gaat, volgens afspraak, naar EMDR Europe. Mocht de VEN toch met verlies te maken 
krijgen dan wordt de helft van het verlies door EMDR Europe opgebracht. 
Aan de uitgavenkant wordt een forse toename verwacht van de kosten van het 
secretariaat onder andere door het snel toenemend aantal leden. Deze zijn begroot op  
€ 130.000,-. Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek is totaal begroot op € 52.248,- 
Andere hoge kosten zijn: website en ledendossier PE-online. De btw afdracht is geschat 
op € 94.427,-. 
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8. Contributie 
Vaststellen contributie 2017 
Hans-Jaap vraagt de aanwezige leden of hij een ‘blanco check’ mag uitschrijven voor 
het vaststellen van de contributie voor 2017 om de feitelijke verhoging van de begroting 
als gevolg van de btw kwestie op de vangen. Hij vraagt om instemming voor een 
verhoging van maximaal € 11,50. Mocht het btw bedrag lager uitvallen, dan zal de 
verhoging ook lager uitvallen. 
Na stemming onder de leden: Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
Alle aanwezige leden gaan akkoord met een maximale verhoging van € 11,50. 
 
9. Voorstel ALV wijziging Huishoudelijk Reglementen 
Bij het implementeren van het ROR zijn nog een aantal inconsistenties ontdekt tussen 
het HR en het ROR. Deze zijn beschreven en opgelost in het voorstel aan de ALV.Het 
gaat o.a. om de geldigheid van het aspirant lidmaatschap en wat VEN-NOTEN wel en 
niet mogen.  
Tegen: 0, Onthouding: 0, Voor: 63 
Alle aanwezigen gaan akkoord met de voorgestelde wijziging van het Huishoudelijk 
Reglement. 
 
10. Samenstelling bestuur 
Rooster van aftreden 
Sjef Berendsen  treedt af en stelt zich opnieuw verkiesbaar.  
De voorzitter maakt de schriftelijke uitslag bekend: 
Sjef Berendsen : Tegen: 0, Onthouding: 1, Voor: 40. Aangenomen. 
Annemieke Driessen:  Tegen: 0, Onthouding: 4, Voor: 36. Aangenomen 
Tilly Koolstra: Tegen: 0, Onthouding: 1, Voor: 37. Aangenomen 
Zij ontvangen een warm applaus van de aanwezigen. 
 
11. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en hun meedenken en sluit de 
vergadering om 20.30 uur. 
 
 
 
Op de netwerkavond waren 65 mensen aanwezig.  
 


