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Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland 

Donderdag 29 maart 2018 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, Iva Bicanic, Rik Knipschild en Tilly 
Koolstra.  

Afwezige bestuursleden: geen.  

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

2. Presentielijst 
Aantal aanwezigen: 59, waarvan 7 bestuursleden.  De presentielijst ligt tere inzage op het 
secretariaat. 

3. Notulen ledenvergadering d.d. 23 maart 2017 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vergadering van 23 maart 2017.  
De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Desiree van Balen. 

4. Jaarverslag 2017 Toelichting van bestuur en commissies 
Carlijn heeft vooraf aan alle commissies gevraagd om een korte toelichting te geven.  

4.1 Jaarverslag van het bestuur door Carlijn de Roos 
Dit jaar is het bestuur bezig geweest met een professionaliseringsslag. Dit heeft te maken met 
de enorme omvang van de vereniging, de VEN heeft nu bijna 4500 leden, en een groei van 
ongeveer 250-400 leden per jaar. De bestuursleden zijn door de hoge werkdruk vooral bezig 
geweest met operationele taken en minder met bepaling van strategie voor de komende jaren. 
Het bestuur is op zoek gegaan naar een nieuwe organisatie-structuur. De acties die het bestuur 
hierbij heeft ondernomen zijn: 
1) Advies vragen bij (verenigings) specialisten zoals Frans Huizenga en Peter van Drunen. 
2) Formulering van het lange termijnbeleid, speerpunten vaststellen.  
3) Vanaf 1 maart jl. is er een interim-directeur aangesteld voor drie dagen per week, zij heet 
Nicole Timmermans (en stelt zich voor in punt 6).  
4) Vacature opstellen voor een nieuwe voorzitter   
Na 15 jaar zal Carlijn haar voorzitterschap neerleggen in de volgende Algemene 
Ledenvergadering op 18 september 2018. Carlijn vraagt de leden of ze een collega willen 
aanbevelen voor het voorzitterschap. Namen kunnen genoteerd worden op de stemkaarten die 
uitgedeeld zijn in de zaal en deze kaarten kunnen gedeponeerd worden in de stemdoos. Alle 
personen die genoemd worden op de stemkaarten zullen benaderd worden met de vraag of zij 
zich kandidaat willen stellen voor het voorzitterschap. Deze oproep zal tijdens het EMDR 
congres herhaald worden. Deze week komt ook de vacature met de taak- en 
functiebeschrijving van de voorzitter op de website..  

4.2 Jaarverslag Belangenbehartiging, P3NL door Annemieke Driessen 
Ook het afgelopen jaar was de VEN, samen met acht andere verenigingen, vertegenwoordigd 
binnen P3NL. P3NL is gaandeweg een hele belangrijke partner geworden in het veld. De 
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belangrijkste speerpunten binnen P3NL zijn nog steeds de wachttijden in de zorg, de 
administratieve lasten en de overgang van de leeftijd 18 – naar 18+.  

Vorig jaar is de klachten- en geschillenregeling ingevoerd, deze loopt ondertussen erg goed. 
Dit jaar wordt een nieuwe privacy wetgeving van kracht (25 mei 2018). Om je eigen 
organisatie privacy proof te maken, worden er diverse diensten aangeboden door P3NL. 
Dit jaar is er een start gemaakt met het zogenaamde ‘EVC-traject’ (Eerder Verworven 
Competenties). Dit betekent dat er een verkorte GZ-opleiding wordt gestart, aangepast en 
aansluitend op de opleidingsonderdelen die de therapeut al gevolgd heeft. P3NL speelt een 
belangrijke rol in de organisatie hiervan in samenwerking met de opleidingsinstanties.  
In 2017 waren er, naast het bestuur, de ledenraad en het directeurenoverleg, ook twee 
commissies actief, waarin de VEN was vertegenwoordigd; de commissie Bekostiging en de 
commissie Jeugd. 
Een ander belangrijk onderwerp was het project van de Zorginstituut. Dit is het instituut dat 
bepaalt welke zorg verzekerd wordt. In het project ‘Zinnige Zorg’ is bekeken voor welke zorg 
er op lange termijn meer aandacht moet komen. De VEN is hier nauw bij betrokken geweest. 
Twee speerpunten die hieruit naar voren zijn gekomen zijn meer aandacht voor trauma 
gerelateerde zorg en de erkenning van PTSS bij psychotische stoornissen.  
Op de website van P3NL (www.p3nl.nl) kan men zich inschrijven voor de nieuwsbrief om zo 
op de hoogte te blijven van de acties en de ontwikkelingen binnen P3NL.  

 
4.3 Jaarverslag Opleidingscommissie door Marcella Udenhout 
Met het groeiend ledenaantal is het een druk jaar geweest voor de opleidingscommissie. In 
2017 hebben zij wederom een record aan nieuwe EMDR Europe Practitioners geregistreerd, 
namelijk zo’n 140. In totaal zijn er nu 757 practitioners geregistreerd. De 
opleidingscommissie heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met onder andere de 
herregistraties, de accreditatieverzoeken en de verzoeken tot toelating tot de EMDR-
trainingen. Het ROR (Reglement voor Opleiding en Registratie) blijft nog steeds de leidraad 
binnen de commissie. In 2018 zullen zij kritisch blijven kijken naar de nieuwe 
organisatiestructuur en hun positie daarin.  
 
4.4 Jaarverslag Supervisorencommissie door Do Doeksen 
Er is door de commissie acht keer vergaderd en er is o.a. aandacht besteed aan de evaluatie 
van de supervisorenopleiding. De evaluatiepunten zijn besproken binnen het bestuur en de 
aanbevelingen die de commissie heeft gedaan zijn daarbij aangenomen.  
Tevens heeft de commissie een voortgangscheck uitgevoerd van de opleiding van 2012 en is 
er gestart met een herregistratie van supervisoren in PE-online.  
Er wordt gekeken naar de ‘witte plekken’ op de Nederlandse kaart (gebieden waar weinig 
supervisoren zijn). De volgende supervisorenopleiding wordt waarschijnlijk gestart in 2019. 
De werving hiervoor zal starten in 2018. Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld hoeveel 
supervisoren er momenteel zijn? Volgens Do zijn er nu 79 supervisoren (inclusief i.o.). 
 
 
4.5 Jaarverslag Congrescommissie door Hans-Jaap Oppenheim 
Vanwege afwezigheid van Patricia Waaijman zal Hans-Jaap het verslag toelichten. 
Na het Europese Congres van vorig jaar, is het afgelopen jaar een wat rustiger jaar geweest 
voor de congrescommissie. Het is nog mogelijk om in te schrijven voor het aanstaande 
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EMDR congres. Dit congres vindt volgende week plaats op 6 en 7 april. Annemieke Driessen 
en Sjef Berendsen hebben het afgelopen jaar afscheid genomen van de congrescommissie. 
Eind vorig jaar is de commissie uitgebreid met twee nieuwe leden; Bianca Muller en Anne 
Vollbehr. 

 
4.6 Jaarverslag Klachtencommissie door Carlijn de Roos 
René van Stralen is niet aanwezig, en er zijn opnieuw geen klachten.  
 
4.7 Jaarverslag PR-commissie door Rik Knipschild 
Vanwege afwezigheid van Bianca Muller zal Rik Knipschild het verslag toelichten. 
De commissie bestaat momenteel uit 10 enthousiaste commissieleden, waarvan Bianca 
voorzitter is. In 2017 is door de commissie hard gewerkt aan onder andere de vlogs. Er zijn 
twee vlogsreeksen opgenomen en deze hebben tot doel om kennis en onderzoek toegankelijk 
en beschikbaar te maken voor de leden, maar ook voor andere mensen die geïnteresseerd zijn 
in EMDR. De vlogs worden goed bekeken, daarom zal er weer een nieuwe serie in 2018 
worden opgenomen. In 2016 was de commissie erg tevreden over de nieuwe website, echter 
in 2017 nam deze tevredenheid af. Door de hoeveelheid informatie is de website langzaamaan 
onoverzichtelijker geworden. De PR-commissie zal in 2018 aan de slag gaan om de website 
gebruiksvriendelijker te maken.  
Verder is de commissie veel bezig op social media zoals linked-in, facebook, instagram en 
twitter en wordt er gekeken welk platform het beste werkt.  
Daarnaast stuurt de PR-commissie berichten uit via de VEN-mail en de EyeOpener. Input 
hiervoor is altijd meer dan welkom. De commissie heeft een e-mailadres: pr@EMDR.nl.  
 
4.8 Jaarverslag Wetenschapscommissie door Leonieke Kranenburg 
De wetenschapscommissie heeft op dit moment 7 leden. Zij hebben vorig jaar afscheid 
genomen van Ad de Jongh. In 2017 heeft de wetenschapscommissie voor het eerst meer dan 
€30.000,-  uitgegeven aan subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Er is maar liefst 
€50.000,- besteed aan onderzoek.  
Er zijn 16 aanvragen binnengekomen, waarvan er 11 zijn gehonoreerd. Het overzicht is te 
vinden in het jaarverslag. Vijf onderzoekers hebben de uitnodiging gekregen om met de 
feedback van de commissie hun onderzoek nogmaals in te dienen.  
De commissie heeft vorig jaar tijdens het congres de researchtracks weer georganiseerd en de 
prijs voor de beste presentatie (Pluim) uitgereikt aan Suzy Matthijssen. In traditie met haar 
voorgangster, Suzanne van Veen, heeft de commissie haar ook gevraagd om in de 
wetenschapscommissie plaats te nemen. De tegenwindprijs van de researchtracks van vorig 
jaar werd welverdiend uitgereikt aan Ellen Lobrecht.  
Op dit moment worden er sprekers in Utrecht getraind op het gebied van pitchen voor het 
aankomend congres. 
Vorig jaar is door de wetenschapscommissie een preconference workshop georganiseerd door 
Johan Vlaeyen. Het onderwerp was toen ‘Single Case Experimental Design Studies’ en ging 
over hoe men met weinig middelen of weinig patiënten toch een gedegen onderzoek kan 
neerzetten dat wetenschappelijk gezien valide is. Vanuit de SIGs is het verzoek gekomen om 
dit najaar hierop een vervolg te organiseren. Dit wordt dan echt een ‘work-workshop’ en dit 
verzoek ligt nu bij Johan Vlaeyen. 
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4.9 Jaarverslag Special Interest Groups door Annemieke Driessen 
In 2017 waren er 14 actieve SIGs, 2 slapende SIGs en er is 1 SIG overgegaan in een 
intervisiegroep ‘Culturele Diversiteit’. Er zijn ook voorbereidingen geweest voor de 
oprichting van 2 nieuwe SIGs; 1 SIG voor mensen met een gehoorbeperking en een SIG voor 
EMDR en ouderschap. We verwachten dat deze SIGs in 2018 opgericht zullen worden.  Het 
bestuur vindt het belangrijk dat de SIG’s actief blijven en een bloeiend bestaan hebben. Er 
wordt o.a. veel onderzoek gedaan, er worden lezingen gegeven en ook wordt er casuïstiek 
besproken in de bijeenkomsten.  
De SIGs zijn erg verschillend wat betreft samenstelling en grootte. Alle SIG-coördinatoren 
komen eenmaal keer per jaar bij elkaar voor een jaarvergadering. Hiervan komt een verslag in 
het EMDR Magazine. Op de website vind je meer informatie over de SIGs en hoe je je kunt 
aanmelden. 
 
4.10 Jaarverslag Protocollencommissie door Tilly Koolstra 
Franka Groote is niet aanwezig, daarom licht Tilly Koolstra het jaarverslag toe. Alle 
protocollen zijn het afgelopen jaar onder de loep genomen en aangepast. Zij zijn beschikbaar 
via Mijn VEN. Franka heeft hiervoor weer veel werk verricht, ze heeft alle punten die binnen 
zijn gekomen vanuit de supervisoren verzameld en gecategoriseerd en alle suggesties weer 
doorgegeven aan de trainers.  
 
4.11 Jaarverslag EMDR Magazine door Iva Bicanic 
In 2017 is de redactie geslonken van 16 naar 11 leden met 1 betaalde eindredacteur. Er zijn in 
2017 drie magazines en een jubileumnummer uitgebracht. De Belgische EMDR vereniging 
heeft ook interesse getoond voor het EMDR Magazine. Wat een positieve ontwikkeling is, is 
dat er steeds vaker artikelen uit het EMDR Magazine worden geciteerd en dat er artikelen in 
herdruk zijn verschenen in andere tijdschriften. Dat is iets om trots op te zijn. Over drie 
weken ligt het nieuwe EMDR Magazine nr.16 op de deurmat. 
 
4.12 Jaarverslag Financiën door Hans-Jaap Oppenheim 

Hans-Jaap licht het algemeen financiële overzicht van 2017 toe. 
Er is in 2017 een verlies geboekt van € 20.313,- in plaats van een begroot verlies van 
€ 47.300,-. De inkomsten waren begroot op € 492.300,-, maar de reële inkomsten waren  
€ 481.459,- dit komt voornamelijk door tegenvallende inkomsten bij het nationale congres.  
Er was een verlies begroot van € 15.000,-, maar dit werd uiteindelijk een bedrag van 
€ 32.827,-. 
De uitgaven waren begroot op € 539.600,-, maar de reële uitgaven waren uiteindelijk een 
bedrag van € 501.772,-. Dit komt voornamelijk door de meevallende algemene kosten en de 
meevallende kosten voor de organisatie-ondersteuning. 
Het eigen vermogen werd eind 2016 begroot op € 172.102,- en is op 31-12-2017 uiteindelijk 
reëel € 151.789,- geworden. Vanwege de geoormerkte bedragen van € 9.461,- (Ict) en 
(wetenschappelijk onderzoek)  van  € 35.378,- is het totale vermogen uitgekomen op een 
bedrag van € 196.628,- 
 

5. Financiën 

5.1 Verklaring van de accountant 
De accountant heeft geen opmerkingen gemaakt en heeft een samenstellingsverklaring 
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afgegeven.  
Na stemming onder de leden: 0 tegen, 1 onthouding, de rest van de leden, totaal 58 is vóór. 
De verklaring van de accountant wordt hierbij aangenomen.  

5.2 Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid 
De voorzitter vraagt de leden om dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid van 
2017. Na stemming onder de leden: 0 tegen, 0 onthouding, allen (59) vóór. De 
dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid wordt hierbij akkoord bevonden.  
 
5.3 Begroting 2018 
In de begroting van 2018 wordt rekening gehouden met inkomsten van € 559.505,- en totale 
uitgaven van € 610.350. Dit betekent een verlies van € 50.845. De verenigingskosten gaan 
fors omhoog met name vanwege de kosten voor ondersteuning van het bestuur (o.a. kosten 
voor de interim-directeur). 
Eind 2018 zal het algemeen vermogen liggen op € 100.944,-. Verwacht wordt dat de 
contributie in 2019 verhoogd zal worden met ongeveer € 10,- extra per lid, maar dat zal in de 
volgende ALV definitief voorgelegd worden. In september kan een nauwkeuriger inschatting 
gemaakt worden. Het streven van het bestuur is om het contributiebedrag zo laag mogelijk te 
houden, merkt Carlijn de Roos op. Het definitieve contributiebedrag voor 2019 zal in de 
volgende ALV worden vastgelegd. 
Na stemming onder de leden: 0 tegen, 0 onthouding, allen (59) vóór. De begroting van 2018 
is goedgekeurd. 

 
6. Mededelingen van het bestuur 
Carlijn brengt de aanwezigen op de hoogte van de aanstelling van de interim-directeur Nicole 
Timmermans. De volgende algemene ledenvergadering is op 18 september en in deze 
vergadering dienen de Statuten te worden gewijzigd in verband met de definitieve aanstelling 
van een directeur. Nicole Timmermans stelt zich in het kort voor als de interim-directeur. Zij 
heeft psychologie gestudeerd en is begonnen als trainer bij Schouten & Nelissen en is daar 
later aangesteld als directeur. Wat haar erg in de VEN aanspreekt is de inhoudelijke 
bevlogenheid en de collegialiteit onderling. Zij hoopt iedereen snel te leren kennen.  
Carlijn de Roos zal na 15 jaar haar voorzitterschap neer gaan leggen. Er is op dit moment een 
vacature voor de functie van voorzitter en de aanwezigen kunnen via een stembriefje een 
collega voor deze functie voordragen.  

 
7. Samenstelling bestuur 
- Joany Spierings is inmiddels afgetreden als bestuurslid, maar is helaas niet aanwezig.  
De voorzitter vraagt een warm applaus voor haar uitzonderlijk grote en unieke bijdrage die zij 
heeft geleverd voor de VEN. De aanwezige leden en het bestuur geven haar een staande 
ovatie. 
- Hans-Jaap Oppenheim treedt dit jaar ook af als bestuurslid. Het bestuur heeft al afscheid 
genomen van Hans-Jaap. De voorzitter bedankt Hans-Jaap voor zijn inzet en overhandigt hem 
een cadeau. Ook hij ontvangt een warm applaus van alle aanwezige leden.  
- Iva Bicanic is met alle stemmen vóór opnieuw gekozen in het bestuur. Aangenomen. 
- Rik Knipschild wordt ook met alle stemmen vóór gekozen tot penningmeester. 
Aangenomen. 
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- Carlijn de Roos heeft 22 stemmen vóór, 1 stem tegen en 1 stem van onthouding. Verlenging 
tot 18-9-2018 i.v.m. de overdracht van taken. Aangenomen. 
- Ad de Jongh heeft 20 stemmen vóór, 2 van onthouding. Verlenging tot 18-9-2018 i.v.m. de 
overdracht van taken. Aangenomen. 

 
8. Contributie 2019 
De contributie van 2019 wordt in de ALV van 18 september 2018 vastgesteld.  

9. Rondvraag en sluiting 
Vraag van Esther Leuning: ‘Bij de voorbespreking (bespreking speerpunten) is dit ook al ter 
sprake gekomen: de tot nu toe beschreven toekomstvisie van de VEN vind ik beperkt en te 
veel alleen op de VEN gericht. Er zijn meer verenigingen. Kan er niet een slag worden 
geslagen in het samen werken met of samenvoegen van andere verenigingen?’ 
Antwoord van Carlijn de Roos: ‘Er is actie ondernomen tot verdere samenwerking met andere 
verenigingen. De VGCt heeft het initiatief genomen tot verkenning m.b.t. een vereniging voor 
effectieve therapie en heeft zowel de VEN uitgenodigd als de vereniging voor 
schematherapie. Het eerste contact met de VGCt heeft reeds plaatsgevonden in prettige en 
constructieve sfeer. Het betrof een verkenning bijvoorbeeld op het gebied van 
vergemakkelijken van aanvragen tot accreditering, organiseren van gezamenlijke congressen 
en het gezamenlijk optreden bij andere belangen. 
Vraag van een lid: ‘Zou de verbreding dan niet ten koste gaan van de inhoudelijke 
gedrevenheid en betrokkenheid? 
Antwoord van Carlijn de Roos: ‘Dat is niet de bedoeling. Het gaat om het verbeteren en 
uitbreiden van samenwerking met behoud van inhoudelijke focus, gedrevenheid en 
betrokkenheid. Voor alle verenigingen geldt dat ze gelieerd zijn aan Europese verenigingen, 
die ook bepaalde eisen stellen aan de nationale verenigingen. Het bestuur van de VEN vindt 
het belangrijk om de lijnen met de leden kort te houden. Samen met de VGCt en de 
vereniging voor schematherapie zou het gaan om zo’n 12.000 leden. 

Er zijn geen verdere vragen vanuit de zaal. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun 
komst en sluit de vergadering om 20.30 uur. Aansluitend aan deze vergadering vindt er een 
lezing plaats van Ineke Wessel.  
 
Op de ALV waren 59 mensen aanwezig. 


