
EINDEJAARSACTIE
Word vandaag nog lid van de VEN!

In 2020 gaan we het theater in met de VEN.
Ons congres is dit keer in het Flint Theater 
in Amersfoort, en het thema is:

CTIE

In 2020 gaan we het theater in met de VEN.
Ons congres is dit keer in het Flint Theater 

Het programma van het EMDR congres 2020 (3+4 april) bevat een keur aan 
sprekers uit alle windstreken, en we hebben diverse lezingen en workshops 
geprogrammeerd die betrekking hebben op het werken met EMDR in situaties 
waar (culturele) verschillen een rol spelen. 

Voor 130 euro ben je tot eind 2020 lid van de VEN en profiteer je van alle voor-
delen van het VEN-lidmaatschap (zie achterkant), waaronder de ledenkorting 
voor dit congres én je krijgt een bon voor 10% korting op een diner bij Flint. 

Dus wacht niet met je goede voornemens, word nu al lid van de VEN en maak 
kans op een leuke prijs!*

Onder degenen die lid worden tussen 1-11-2019 en 31-12-2019 verloten wij:

�Kaarten voor het EMDR congres “De wereld rond met EMDR” 
(4-4-2020)  t.w.v. € 175,-   

�Een podiumkaart van € 100,- 
�Gratis 2 kaarten voor “Tabarnak van Cirque Alfonse”  

op 29-4-2020 in het Flint Theater Amersfoort

Vul het formulier in ->

“De wereld rond met EMDR”



Ja, ik word lid van de VEN, 
en maak kans op een leuke prijs!

Voornaam  : _______________________________

Achternaam : _______________________________

Emailadres : _______________________________

Telefoon : _______________________________

* Voorwaarde om in aanmerking te komen voor één van de 
prijzen is dat je vóór 5 januari 2020 de aanmelding voltooit 
via de website van de VEN. Je ontvangt van ons per mail de 
directe link voor het inschrijfformulier. 
* Je kunt lid worden van de VEN als je een erkende basis 
EMDR training hebt gevolgd

VOORDELEN van het lidmaatschap 
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Informatie met betrekking tot deskundigheidsbevordering en 
nieuwe ontwikkelingen 
Korting op het jaarlijks Nederlands EMDR congres 
Korting voor de EMDR Europe Annual Conference 
Gratis toegang tot (regionale) netwerkavonden met inspirerende sprekers
Drie keer per jaar gratis, glossy EMDR-Magazine (ruim 70 pagina’s met veel 
casuïstiek, wetenschappelijke informatie en suggesties voor het oplossen van 
problemen in lopende behandelingen)  
Gratis digitaal abonnement op het internationale tijdschrift Journal of EMDR 
Practice and Research  
Digitale nieuwsbrief met actuele informatie en aankondigingen van activiteiten 
Toegang tot Mijn VEN (besloten ledengedeelte) 
Mogelijkheid tot registratie als EMDR Europe Practitioner (internationaal 
erkende titel)
Mogelijkheid tot vermelding op de ledenlijst met jouw kwalificatie/registratie

www.emdr.nl


