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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland 

Donderdag 23 maart 2017 van 19.30 tot 20.30 uur. 

Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort 

 

 

Aanwezige bestuursleden: Carlijn de Roos (voorzitter), Hans-Jaap Oppenheim 

(penningmeester),  Ad de Jongh, Annemieke Driessen, Joany Spierings, Sjef Berendsen, 

Iva Bicanic en Tilly Koolstra. 

 

Afwezige Bestuursleden: Herma Hagen (met berichtgeving). 

 

 

1.  Opening 

De voorzitter, Carlijn de Roos, heet iedereen van harte welkom.  

 

2.  Presentielijst 

Aantal aanwezigen: 2 aspirant-leden, 56 leden en 7 bestuursleden. 

De presentielijst ligt ter inzage op het secretariaat. 

 

3. Mededelingen van het bestuur 

Carlijn deelt mee dat er vanavond als experiment, digitaal gestemd gaat worden. 

Het aantal inschrijvingen voor het aanstaande EMDR congres is dit jaar wat later op 

gang gekomen dan normaliter en het bestuur wil graag bij de leden polsen, wat nu een 

reden is om wel of niet naar het EMDR congres te gaan. Carlijn vraagt iedereen om het 

formulier dat op de stoel ligt in te vullen en na afloop in te leveren bij het secretariaat 

achter in de zaal. 

 

4. Notulen ledenvergadering d.d. 22 maart 2016 

De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Desiree van Balen. 

 

5.  Jaarverslag 2016 Toelichting van bestuur en commissies 

Carlijn heeft vooraf aan alle commissies gevraagd om een korte toelichting te geven. 

 

5.1  Jaarverslag van het bestuur door Carlijn de Roos 

De vereniging is inmiddels gegroeid naar 4100 leden en hierdoor komen er steeds meer 

werkzaamheden op het bestuur af. Ook de samenwerking met P3NL vergt steeds meer 

tijd. Het bestuur wil dit jaar bekijken hoe verder geprofessionaliseerd kan worden, 

bijvoorbeeld door het aanstellen van een directeur. Er vindt binnenkort een overleg 

plaats met Frans Huizenga, auteur van het boek “Architectuur van Verenigingen”. Het 

bestuur bevindt zich nu in een verkennende en informerende fase. Vragen en keuzes 

zullen worden voorgelegd aan de leden. 

De functie van vertrouwenspersoon wordt later dit jaar verder vorm gegeven. Dit was in 

het verleden niet nodig geweest, maar nu er meer leden zijn wordt hiernaar gevraagd. 

 

5.2  Jaarverslag Belangenbehartiging, federatie door Annemieke Driessen| 

Samen met nog acht psychologen, pedagogen en psychotherapieverenigingen was de 

VEN afgelopen jaar vertegenwoordigd in de ledenvergadering van P3NL. De 

ledenvergadering kwam in 2016 zes keer bijeen. Belangrijke thema’s waren het 

ontwikkelen van het Kwaliteitsstatuut en het organiseren van een klachten- en 

geschillenregeling in het kader van de Wkkgz die sinds dit jaar voor iedere hulpverlener 

verplicht is. Leden kunnen zich hiervoor aanmelden en zijn daarmee goedkoper uit dan 
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wanneer ze dit particulier zouden regelen. In 2016 waren wederom drie commissies 

actief; die van Bekostiging, Jeugd en Beroepenstructuur. In alle drie de commissies was 

de VEN vertegenwoordigd. De commissie Beroepenstructuur heeft een document 

gemaakt met knelpunten en aanbevelingen t.a.v. de beroepen in de GGZ. Voor de VEN 

is vooral de kwaliteitsbewaking van de EMDR beoefening van belang en deze wordt 

waar dat relevant is geborgd. P3NL is in het politieke domein een belangrijkere speler 

geworden en oefent invloed uit op de politieke agenda van de GGZ. Een volgende stap 

is om de achterban hierin meer te betrekken zodat de invloed van P3NL op de 

werkvloer beter merkbaar wordt. Annemieke roept iedereen op die wensen, ideeën of 

suggesties heeft, dit te laten weten via een mailtje aan de vereniging. 

 

5.3  Jaarverslag van de Opleidingscommissie door Marcella Udenhout 

Marcella heeft afgelopen jaar het stokje overgenomen van Marie-Louise Aendekerk.  

Per 1 januari 2017 is Hellen Hornsveld als EMDR trainer toegetreden tot de OC, zij 

volgt Erik ten Broeke op. De OC houdt zich o.a. bezig met (her) registratie van 

practitioners, intervisie, accreditatie en beoordeling van toelating tot basis trainingen en 

adviseert het bestuur. De OC is erg verheugd met de komst van PE-Online. De (her) 

registratie van practitioners verloopt hierdoor sneller. De supervisoren krijgen 

binnenkort ook een eigen dossier in PE-Online. 
 

5.4  Jaarverslag van de Supervisorencommissie door Do Doeksen 

Do meldt dat de supervisorencie de jaarlijkse supervisorendag hebben georganiseerd 

evenals de supervisorenopleiding die in 2016 van start is gegaan. Voor 2017 willen zij 

de herregistratie van de supervisoren oppakken, het vernieuwde ROR ten aanzien van 

supervisoren evalueren evenals de supervisorenopleiding. 

 

5.5  Jaarverslag Congrescommissie door Sjef Berendsen (in verband met 

afwezigheid van Patricia Waaijman) 

Sjef meldt dat Patricia na het succesvolle congres in Den Haag is gevraagd om plaats te 

nemen in de Europese EMDR Congrescommissie. Sjef is na het Europese congres 

afgetreden als voorzitter en Patricia heeft Sjef opgevolgd. In het najaar heeft er een 

splitsing plaatsgevonden in de congrescommissie. De nieuw, ontstane commissie houdt 

zich bezig met workshops en netwerkavonden (VENWENcommissie). De 

congrescommissie richt zich nu alleen nog op het jaarlijkse nationale EMDR congres. 

Het nationale congres vindt dit jaar voor het eerst plaats op een nieuwe locatie, in 

Maarssen, De Fabrique genoemd. Het heeft een authentiek karakter en Sjef hoopt dat 

iedereen hiervan zal gaan genieten. 

 

5.6  Jaarverslag Klachtencommissie door René van Stralen 

De  klachtencommissie is niet aanwezig en er zijn ook geen klachten binnen gekomen. 

 

5.7  Jaarverslag van de PRcommissie door Rik Knipschild 

Rik meldt dat er 13 actieve leden zijn in de PRcie. De EMDR website is in een nieuw 

jasje gestoken. Ondanks de tevredenheid die in het begin overheerste, laat de  

gebruiksvriendelijkheid nog wel wat te wensen over, hetgeen dit jaar zal worden 

verbeterd. De PRcie is actief op Social media zoals, Twitter, LinkedIn en Facebook. Rik 

vertelt dat EMDR (tijdens het EMDR congres in Den Haag) wereldwijd even trending 

topic was op Social media. 

Het versturen van de VENmail is overgegaan op een ander systeem, namelijk via 

Mailchimp en heeft ook een nieuwe lay-out gekregen. 
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Hellen Hornsveld vraagt om de namen van de PRcie in het jaarverslag op te nemen. Rik 

zal de namen de volgende keer erbij vermelden. 

 

5.8  Jaarverslag van de Wetenschapscommissie door Carlijn de Roos (in verband 

met afwezigheid van Leonieke Kranenburg) 

Carlijn meldt dat het voorspoedig gaat op het gebied van wetenschappelijk onderzoek 

en dat de kwaliteit van de ingediende voorstellen goed is. Daarnaast is er dit jaar een 

verhoogd subsidiebudget. De onderzoeksvoorstellen die in 2016 zijn gehonoreerd, zijn 

als volgt: D. van den Berg, N. ten Hoor, T. van der Linden, M. Rikkert, N. van Vliet en 

S. de Vries. 

 

5.9  Jaarverslag Special Interest Groups door Annemieke Driessen 

Net als in 2015 waren er ook in 2016 16 Special Interest Groups. Het gaat om de SIGs 

ADHD, autisme, culturele diversiteit, eetstoornissen, forensische zorg, hoofdpijn, 

ouderen, preverbaal trauma, psychose, schematherapie, sensorimotor psychotherapie, 

somatiek, verslaving, verstandelijke beperking, vroege interventies en zwangerschap. 

Het bestuur hecht belang aan een bloeiend bestaan van de SIGs omdat zij de 

inhoudelijke verdieping en verdere verkenning zijn van ons vak. Het is dan ook erg leuk 

dat er veel ontwikkelingen zijn en veel leden betrokken zijn bij een of meer SIGs. De 

SIGs kennen een grote variatie qua grootte, vorm en manier van werken. De meeste 

komen enkele keren per jaar bij elkaar, waarbij een onderwerp wordt besproken, een 

lezing wordt georganiseerd of waarin casuïstiek wordt besproken. In sommige SIGs 

wordt nieuw onderzoek uitgedacht. In het EMDR Magazine is weer een aantal SIGs in 

de schijnwerpers gezet. In 2016 hebben bijna alle SIGs erkenning aangevraagd en 

gekregen, wat onder andere betekent dat deelnemers punten krijgen in het kader van hun 

herregistratie. Eens per jaar komen de SIG-contactpersonen in een jaarvergadering bij 

elkaar om ervaringen uit te wisselen.  

In het jaarverslag en op de website is meer informatie over de verschillende SIGs te 

vinden. 

 

5.10  Jaarverslag Protocollencommissie door Tilly Koolstra 

Tilly meldt dat aan het standaardprotocol afgelopen jaar weinig veranderd is. Het 

practitioner supervisie beoordelingsformulier is het afgelopen jaar gewijzigd. Het 

formulier is opgesplitst in: 

1) volwassen  

2) kinderen & jeugdigen.  

Komend jaar zal er weer een nieuwe evaluatieronde van de protocollen plaatsvinden. 

 

5.11  Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 

De redactie is gegroeid naar 16 leden en één betaalde eindredacteur. De oplage is nu 

4.500 stuks. De redactie werkt nauw samen met de PRcie. Iva meldt dat zij weleens de 

vraag krijgt of de uitgave van het magazine verhoogd kan worden van drie naar vier per 

jaar. Dit vergt helaas erg veel tijd van iedereen en daarom hebben zij besloten om het bij 

drie magazines per jaar te houden. Carlijn roept iedereen op om leuke, interessante 

artikelen in te sturen. 

 

5.12  Jaarverslag Financiën door Hans-Jaap Oppenheim 

Hans-Jaap licht het overzicht toe van 2016. 

Er is in 2016 een winst geboekt van € 122.177,- in plaats van een begroot verlies van 

ruim € 21.644. Redenen hiervoor zijn: 

1) Er is meer winst geboekt dan begroot was op het Europese Congres. 
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2) De BTW-afdracht is exceptioneel minder geworden dan begroot was. Er heeft een 

goed gesprek plaats gevonden met de belastingdienst en zij konden er van worden 

overtuigd dat de meeste inkomsten ook weer terugvloeien naar de leden. Hierdoor hoeft 

er over de contributie en de (her)registratie practitioners en supervisoren geen BTW te 

worden berekend. Over congressen en workshops werd al geen BTW berekend vanwege 

de CRKBO-registratie. 

Voor enkele commerciële posten moet er wel BTW worden geheven, zoals de 

commerciële VEN-mails, verkoop van cliëntenfolders en accreditatietoekenning aan 

derden.  

3) De algemene kosten en de verenigingskosten zijn lager uitgevallen dan was begroot 

(met name niet uitgekeerde subsidie wetenschappelijk onderzoek), 

automatiseringskosten (PE-Online) zijn lager uitgevallen en extra kosten voor 

bestuursondersteuning zijn uitgebleven. 

Aan de uitgavenkant zijn de kosten voor organisatie-ondersteuning door Buvoo wel 

hoger uitgevallen omdat er veel taken zijn overgeheveld naar Buvoo, waar overigens het 

bestuur erg tevreden over is. 

Het eigen vermogen is gestegen naar € 257.102,-.  Op advies van de accountant zijn 

bedragen gereserveerd, die de VEN de komende jaren zullen gaan uitgeven, de 

zogeheten geoormerkte bedragen. Deze zijn als volgt: 

*ICT: € 40.000,-  

*Subsidie wetenschappelijk onderzoek: € 45.000,-.  

De criteria voor subsidie worden verruimd en ook is er nu de mogelijkheid om een 

groter bedrag voor een project te reserveren.  

Hierdoor komt het eigen vermogen op € 172.102,- 

Jannetta Bos vraagt zich af, aangezien het vermogen nu meer dan twee ton is, of dit 

bedrag ook op meerdere spaarrekeningen staat. 

Hans-Jaap antwoordt dat de vereniging twee spaarrekeningen heeft, namelijk bij de ING 

bank en de Rabobank. 

 

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 

2016. 

Na stemming onder de leden:  0 tegen, 5 onthouding,  65 vóór. Aangenomen. 

 

6.3  Begroting 2017 

Om het eigen vermogen verder te verlagen, wordt er in 2017 meer uitgegeven dan dat er 

binnen komt. Het verlies is begroot op € 47.300,-. 

Vanwege de toename van het ledenaantal zullen de inkomsten licht stijgen. In plaats van 

een winst op een congres, is er een verlies begroot. De toegangsprijzen voor het congres 

zijn bewust laag gehouden omdat het een jubileumcongres betreft. 

De uitgaven stijgen, een bedrag van € 70.000,- vanwege: 

1) Verwachte stijging van bestuurskosten, omdat we mogelijk met een directeur in zee 

moeten gaan (dit is nog niet zeker). 

2) Kosten organisatie-ondersteuning gaat wat omhoog. 
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3) Verenigingskosten stijgen met € 6.621,-. De congresvergoeding aan commissieleden 

had betrekking op het Europese Congres en voor het nationale congres is deze korting al 

verwerkt. 

4) Elk jaar wordt er € 30.000,- begroot voor wetenschappelijk onderzoek. 

5) De kosten voor organisatieontwikkeling zijn begroot op  € 20.000,-. 

Het algemene vermogen gaat eind 2017 naar € 124.802,-. 

Hans-Jaap concludeert, na het benoemen van alle cijfers, dat de VEN een jonge en 

gezonde, financiële vereniging is. 

Vraag van Jannetta Bos of het bestuur ook een financiële verzekering heeft voor 

aansprakelijkheid? 

Hans Jaap antwoordt dat hij dit onderzocht heeft en dat een verzekering niet nodig is. 

 

7.  Contributie 

Vaststellen contributie 2018 

Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen in 2018, maar te handhaven op 

€ 115,- per jaar. 

Omdat het digitaal stemmen bij iedereen nog niet lukt, wordt er met de hand gestemd. 

Na stemming onder de leden: 0 tegen, 0 onthouding, 65 vóór. Aangenomen. 

 

8.  Voorstel ALV wijziging Huishoudelijk Reglementen 

Twee kleine wijzigingen omvatten: 

1) Het verlengen van de termijnen vanwege de overgangsregeling (zie bijlage). 

2) Het vastleggen in het HR, dat practitioners een certificaat van EMDR Europe 

ontvangen (zie bijlage). 

Omdat het digitaal stemmen nog niet bij iedereen lukt, wordt er met de hand gestemd. 

Na stemming onder de leden: 0  tegen, 0 onthouding, 65 vóór. Aangenomen. 

 

9.  Samenstelling bestuur 

Rooster van aftreden 

Carlijn vertelt aan de leden dat Herma Hagen aftreedt en niet verkiesbaar is. Herma 

heeft darmkanker en is al anderhalf jaar ziek. De behandelingen vergen erg veel van 

haar. Carlijn memoreert wat Herma allemaal betekend heeft voor de VEN. Ze heeft 

twee maal in de OC gezeten en later in het bestuur. Ze was pleitbezorger om meer met 

andere verenigingen samen te werken en ook richting verdere professionalisering van de 

vereniging om een directeur aan te stellen. 

Het bestuur is haar heel dankbaar voor haar langdurige, deskundige en enthousiaste 

inzet. Ze ontvangt een zeer warm en lang applaus van alle aanwezigen. 

Rik stelt zich voor als bestuurslid. Hij werkt als behandelcoördinator op een 

psychiatrische crisisafdeling van Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie en is geschoold 

tot psychotraumatoloog, GZ-psycholoog en in opleiding tot epidemioloog. Hij werkt 

parttime in de klinische praktijk en parttime als promovendus. Zijn promotiestudie 

betreft een gerandomiseerde klinische trial naar de effectiviteit van EMDR bij 

adolescenten met PTSS door kindermishandeling.  

Rik is al anderhalf werkzaam voor de PRcie als voorzitter en hij vindt EMDR een 

fantastische interventie. Hij wil zijn bijdrage leveren om EMDR verder op de kaart te 

zetten. 

Omdat het digitaal stemmen nog niet bij iedereen lukt, wordt er met de hand gestemd. 

Rik Knipschild: 0 tegen, 0 onthouding, 65 vóór. Aangenomen. 

Carlijn is verheugd dat Rik unaniem is gekozen als bestuurslid. 

 



 
 

 6 

10.  Rondvraag en sluiting 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 20.30 

uur. 

 

Op de netwerkavond waren 65 mensen aanwezig.  

 


