Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging EMDR Nederland
Dinsdag 26 maart 2019 van 19.30 tot 20.45 uur.
Locatie: De Eenhoorn, Amersfoort
Aanwezige bestuursleden: Annemieke Driessen (voorzitter), Iva Bicanic, Tilly Koolstra en
Sjef Berendsen.
Afwezige bestuurslid: Rik Knipschild (penningmeester) met berichtgeving.
1. Opening
De voorzitter, Annemieke Driessen, heet iedereen van harte welkom.
2. Presentielijst
Aantal aanwezigen: 69, waarvan 4 bestuursleden. De presentielijst ligt ter inzage op het
secretariaat.
3. Notulen ledenvergadering d.d. 18 september 2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vergadering van 18 september 2018.
De notulen worden hierbij geaccordeerd met dank aan Mariska Vlassak van Buvoo.
4. Jaarverslag 2018 Toelichting van bestuur en commissies
4.1 Jaarverslag Bestuur door Annemieke Driessen
Annemieke legt uit dat het jaar 2018 het jaar van de verandering was. In 2017 waren al
voorbereidingen getroffen voor een ander bestuursmodel en in 2018 werd dit concreet
geformaliseerd. Het begon met de aanstelling van Nicole Timmermans als directeur tijdens de
ALV van vorig jaar. Zij is inmiddels een jaar werkzaam bij de VEN, waar we erg tevreden
over zijn. Ook heeft het bestuur zich geconcentreerd op de speerpunten van de vereniging;
waar staan wij als vereniging, welke koers gaan wij bepalen en wat vinden wij als vereniging
echt belangrijk. Hierover heeft het bestuur gebrainstormd met hulp van bestuursadviseur
Frans Huizinga. Het bestuur is hierin al een heel eind gevorderd, maar heeft dit nog niet
helemaal afgerond.
In het najaar vond er een belangrijke bestuurswisseling plaats. Carlijn de Roos als voorzitter
en Ad de Jongh als bestuurslid zijn afgetreden en Annemieke Driessen werd aangesteld als
voorzitter en Rik Knipschild als penningmeester.
Op basis van de speerpunten zijn binnen het bestuur de portefeuilles opnieuw verdeeld:
- Iva Bicanic: Leden
- Sjef Berendsen: Positionering
- Tilly Koolstra: Kwaliteit
- Rik Knipschild: Wetenschap en Penningmeester
Het bestuur heeft zich ook beziggehouden met de voorbereiding van een andere aansturing
richting de commissies. De commissies krijgen meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
en vanuit het bestuur worden richtlijnen opgesteld. Dit is voor iedereen een nieuwe manier
van werken waar we met elkaar een weg in moeten vinden. Naast deze verandering in
werkwijze heeft het bestuur zich beziggehouden met het aanpassen van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Dit loopt nog door tot aan vandaag.
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Het bestuur heeft in het najaar een ledenenquête uitgezet. Veel leden hebben deze enquête
ingevuld, waarvoor dank. De antwoorden op de enquête hebben het bestuur veel informatie
gegeven. Het bestuur kan op basis hiervan het beleid waar nodig aanpassen en er voordeel
voor de vereniging uit halen.
4.2 Jaarverslag Belangenbehartiging, P3NL door Annemieke Driessen
P3NL is een samenwerkingsverband van inmiddels 11 verenigingen op psychologisch en
pedagogisch gebied en ook zij hebben een bestuurswisseling ondergaan. Jeroen Muller heeft
in april afscheid genomen als voorzitter en Mark Verbraak, eerder voorzitter van de NVGzP,
heeft het stokje overgenomen.
P3NL is uitgebreid met twee verenigingen: de Vereniging van Psychodiagnostisch werkenden
(VVP) en de Vereniging POH-GGZ. De doelstelling van P3NL blijft om met één stem naar
buiten te treden richting politiek, verzekeraars en andere belangrijke partijen.
P3NL heeft zich o.a. met de volgende projecten beziggehouden:
 Het verduidelijken van de beroepenstructuur binnen het psychologische en
pedagogische domein, dit project loopt nog steeds. De missie is om beroepen in de
GGZ en de zorg zich helderder tot elkaar te laten verhouden.
 Het implementeren en doorontwikkelen van het Kwaliteitsstatuut, het ontwikkelen van
een nieuwe productstructuur door de NZa en het terugdringen van de wachtlijsten en
de administratieve belasting voor zorgverleners. Met betrekking tot dat laatste is
aangesloten bij de landelijke campagne “(ont)regel de zorg”.
 Het sluiten van een Hoofdlijnenakkoord (HLA) voor de GGZ.
 Het onderzoeken van een andere financieringsstructuur van de GGZ.
Dit zijn alle grote, abstracte projecten maar ze hebben wel degelijk invloed op onze dagelijkse
praktijk.
De VEN is via P3NL ook betrokken geraakt bij het project Zinnige Zorg van het Zorginstituut
Nederland. Voor de VEN is dit interessant, omdat één van de hoofdpunten van dit project is
het verbeteren van diagnostiek en behandeling van PTSS van en traumastoornissen als
comorbiditeit. Binnenkort zal één van de projectleiders aanschuiven bij een vergadering van
het VEN-bestuur.
4.3 Jaarverslag Opleidingscommissie door Marcella Udenhout
Marcella benoemt de highlights van de Opleidingscommissie. De Opleidingscommissie
bestaat naast Marcella nog uit 7 andere personen, zij is de voorzitter van de commissie en
heeft daarnaast de registratie van EMDR Europe practitioners in haar portefeuille.
 De OC heeft in 2018 aan 163 leden van de vereniging de registratie ‘EMDR Europe
Practitioner toegekend’, waarmee het totale aantal gestegen is naar 882.
 Ook dit jaar is het ROR weer aan evaluatie onderworpen. Dit heeft erin geresulteerd
dat er binnenkort een vernieuwd ROR in gebruik wordt genomen.
 In toenemende mate komen er accreditatie-aanvragen binnen die complex zijn en veel
tijd, specialistische kennis en betere richtlijnen vereisen. De bedoeling is om op korte
termijn het accreditatiereglement te herschrijven en een accreditatiecommissie op te
richten. De OC is met het bestuur hierover in gesprek
 Aandachtspunt voor 2019: structurele afstemming met bestuur
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Marcella vraagt aandacht voor vacatures die op korte en langere termijn ontstaan.
VEN-leden zijn uitgenodigd om te solliciteren naar een plek binnen de OC en
Marcella roept iedereen op om de berichtgeving hierover in de gaten te houden.
4.4 Jaarverslag Supervisorencommissie door Merlijn van Eijk
De Supervisorencommissie heeft tot juni 2018 bestaan uit Hans-Jaap Oppenheim
(bestuurslid), Merlijn van Eijk (supervisor) en Do Doeksen (OC lid). Vanaf juni zijn Do en
Merlijn samen doorgegaan. Ook de Supervisorencommissie heeft een vacature.
De taak van de Supervisorencommissie is het faciliteren en bewaken van de kwaliteit van alle
zaken rondom het EMDR supervisorschap. Zij organiseert de jaarlijkse supervisorendag en de
supervisorenopleiding in nauwe samenwerking met de trainers en het secretariaat. De
Supervisorencommissie adviseert en rapporteert aan de OC en het bestuur over alle zaken
aangaande supervisoren en supervisoren i.o.
De Supervisorencommissie heeft in 2018 vaker vergaderd dan in de jaren ervoor vanwege de
beperkte bezetting en de organisatie van de supervisorenopleiding. Vanaf de zomervakantie
zijn Merlijn en Do bijna wekelijks hierover met elkaar in overleg geweest.
Er is het afgelopen jaar aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
 Evaluatie supervisorendag 2018
 Voorbereiding van de nieuwe supervisorenopleiding: herzien van de brochure, de
uitnodigingsbrief en de organisatie van de opleiding in het algemeen en het vaststellen
van de begroting.
 Voortgangscheck van supervisoren in opleiding van de lichting 2016
 Registratie en herregistratie van de supervisoren in PE online, met dank aan Marcella
voor de cijfers; er zijn 16 nieuwe supervisoren geregistreerd en 5 supervisoren
geherregistreerd.
 Organisatie supervisorendag 2018 en het vaststellen van de begroting hiervan.
 Er is een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de communicatie, ter
verduidelijking van de verantwoordelijkheden en de taken van de commissie, in de
hoop dat het bestuur deze voorstellen zal accorderen. Ytje van Pelt zal in 2019 de
Supervisorencommissie komen versterken. Do zal medio 2019 afscheid nemen, wat de
reden is dat de Supervisorencommissie een vacature heeft.
Vraag van Marie-Jose de Vroom: ‘Kan het VEN-bestuur contact opnemen met FGzPt, om
ervoor te zorgen dat supervisoren van de VEN ook meetellen voor de supervisie-uren in het
kader van de herregistratie klinisch psycholoog. Tot nu toe is dat niet zo, tenzij de VEN
supervisor ook een supervisor is bij een andere beroepsvereniging, zoals bij de VGCt.
In mijn geval was dat Indra Spierts mijn supervisor, maar omdat zij nergens anders supervisor
was, zijn al mijn supervisie-uren niet in te dienen voor mijn herregistratie als klinisch
psycholoog.’
Antwoord van Annemieke Driessen: “Dit is een goede vraag, wij nemen deze vraag mee”.
4.5 Jaarverslag Congrescommissie door Charlotte van der Wall
Wegens afwezigheid van Charlotte licht Hanneke Nielsen het jaarverslag van de
congrescommissie toe. Hanneke geeft aan dat de samenstelling van de Congrescommissie
veranderd is. Er is afscheid genomen van Hans-Jaap Oppenheim en Patricia Waaijman.
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Annemieke van Vark en Jory Schoondermark zijn toegetreden tot de commissie. Nicole
Timmermans heeft de rol van Penningmeester binnen de commissie op zich genomen.
Naast de congrestaken houdt de commissie zich ook bezig met het organiseren van workshops
en netwerkavonden.
Het congresprogramma 2018 had nieuwe opfrisworkshops en keynotes gericht op wetenschap
en praktijk en de brug daartussen. Voor het eerst werden er, naast de vertrouwde
wetenschapstracks, ook labpitches gehouden. De workshops en labpitches werden erg goed
beoordeeld en gewaardeerd door de congresbezoekers en worden in 2019 voortgezet.
De workshop van Deany Laliotis werd heel goed gewaardeerd maar haar keynote kwam
minder goed uit de verf, omder meer omdat ze niet beschikte over een PowerPoint presentatie.
Het aantal deelnemers op het nationale congres blijft stijgen. Tijdens de preconference
workshops waren er maar liefst 310 deelnemers en op de congres 807 deelnemers.
Op 5 en 6 april vindt het 12e EMDR congres plaats met als thema ‘EMDR voor het leven’,
Er hebben zich tot nu toe al ruim 400 deelnemers voor de preconferencedag aangemeld en
rond de 1000 deelnemers voor de congresdag.
Ook de voorbereidingen voor het congres in 2020 zijn al in volle gang. Er zal van locatie
gewisseld worden. Waar het congres volgend jaar zal plaatsvinden, zal aan het einde van de
congresdag bekend gemaakt worden.
4.6 Jaarverslag Commissie van Beroep en Bemiddeling door René van Stralen
René van Stralen is niet aanwezig op deze vergadering. Annemieke Driessen laat weten dat
René heeft laten weten dat er in het afgelopen jaar geen klachten bij hen zijn binnen gekomen.
4.7 Jaarverslag PR-commissie door Marike van de Hel
Wegens ziekte van Bianca Muller licht Marike van de Hel het jaarverslag toe. Het afgelopen
jaar hebben zij met 9 personen hard gewerkt en de taken verdeeld. De commissie komt 4 x per
jaar bij elkaar en het loopt voorspoedig. Er zijn 3 leden gestopt en 2 leden zijn met verlof. Na
het congres zal de commissie verder worden uitgebreid met een aantal enthousiaste leden. De
VEN is vrijwel dagelijks/wekelijks actief op Social Media, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook
en Instagram. Via VEN-mail en EyeOpener worden leden op de hoogte gehouden van nieuws,
workshops, congressen en belangrijke informatie.
De commissie heeft zich in 2018 gericht op het maken van vlogs. Dit zal in 2019 worden
voortgezet. Speerpunten voor 2019:
 De kwaliteit van de registraties onder de aandacht brengen bij verwijzers en patiënten.
 Voortzetten wat we het vorige jaar hebben gedaan.
Tips of vragen kunnen de leden mailen naar pr@emdr.nl.
Vraag van Yanda van Rood: ‘Zou de PR-commissie ook aandacht kunnen schenken aan het
feit dat jonge therapeuten meer gestimuleerd zouden moeten worden om de EMDRvervolgcursus te starten’. Annemieke Driessen bevestigt dat naast de PR-commissie ook de
Opleidingscommissie hierin een belangrijke rol kan spelen.
4.8 Jaarverslag Wetenschapscommissie door Yanda van Rood
Yanda van Rood neemt het over van Leonieke Kranenburg, zij is helaas verhinderd.
De commissie bestaat uit: Leonieke Kranenburg (vz) Carlijn de Roos, Hellen Hornsveld,
Suzanne van Veen, Angela Nederlof, Suzy Matthijssen en Yanda van Rood.
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De Wetenschapscommissie heeft tot doel het onderzoek naar EMDR te bevorderen. De
commissie houdt zich bezig met de wetenschap en het bevorderen van onderzoeken naar
EMDR, naar werkingsmechanismes en toepassingen bij bepaalde populaties. De
wetenschapscommisissie doet dat door onderzoeksvoorstellen te beoordelen en met mandaat
van het bestuur eventuele subsidies toe te kennen. Per jaar is er twee keer de mogelijkheid tot
het indienen van subsidieaanvragen. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000 per
kalenderjaar en er kan per studie maximaal voor drie achtereenvolgende kalenderjaren worden
aangevraagd.
De volgende onderzoeksvoorstellen zijn door de commissie gehonoreerd:
 Ellen Janssen: “The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing for
posttraumatic stress disorder in patients with acquired brain injury” € 2300.
 Maya Meentken. “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij
kinderen met een lichamelijke aandoening en een onverwerkt medisch gerelateerd
trauma” € 5000.
 Rosita Penninx. “Effectiveness of Eye Movement Desensitization and Reprocessing
on Post Traumatic Stress Disorder in persons with mild intellectual disability and
psychosis: A multiple baseline study’’ € 5000.
 Hein van Marle. “Slapend van je trauma af: Wordt het effect van EMDR vergroot door
geheugen reactivatie tijdens slaap?” € 4740.
Naast deze activiteiten organiseert de Wetenschapscommissie bijeenkomsten zoals een 1daagse bijeenkomst over experimentele N=1 studies toegespitst op EMDR.
De research pitches op het congres van 2018 waren van opvallend hoge kwaliteit en de sessies
werden positief gewaardeerd. ‘De Pluim’ voor een goede presentatie van uitstekend en
vernieuwend onderzoek ging in 2018 naar Kevin van Schie. De ‘Tegenwind’, de
aanmoedigingsprijs voor goed onderzoek dat in niet-academische suboptimale
omstandigheden tot stand is gebracht, ging in 2018 naar Nina ten Hoor.
Vraag van Hans-Jaap Oppenheim: ‘Heeft de Wetenschapscommissie nog meer
subsidieaanvragen ontvangen?’
Antwoord van Yanda van Rood: ‘Nee, en dat is waarschijnlijk omdat het bedrag van € 5.000
te laag is om een groot onderzoek te doen. Het bestuur is bereid geweest het
onderzoeksbedrag te verhogen, waardoor in het najaar onderzoeksaanvragen kunnen
meedingen naar een bedrag van € 25.000.
Een andere reden is dat veel wetenschappers de drempel te hoog vinden of het te ingewikkeld
vinden om een aanvraag te dienen. Kwalitatief onderzoek staat hoog in het vaandel bij de
commissie. Met een workshop van Johan Vlaeyen en Bart Michiels over single case
experimental designs, stimuleert de commissie psychologen om een onderzoek op te zetten’.
Yanda vraagt de zaal of ook zij psychologen willen enthousiasmeren een onderzoeksaanvraag
in te dienen.
4.9 Jaarverslag Special Interest Groups door Iva Bicanic
1x per jaar komen de contactpersonen van de SIG’s bij elkaar, tot nu toe heeft Annemieke
Driessen dit geleid en per 1 januari is het stokje door Iva Bicanic overgenomen.
Iva was blij verrast te horen wat er allemaal speelt binnen de SIG’s. Ze denkt dat veel leden
daar geen weet van hebben en ze denkt dat het goed is dat zowel het EMDR Magazine maar
ook de PR-commissie de leden dichter bij de SIG’s kan brengen. Er ligt namelijk een enorme
hoeveelheid kennis bij de SIG’s. Iva zal deze taak op zich nemen.
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4.10 Jaarverslag Protocollencommissie door Tilly Koolstra
De protocollencommissie bestond in 2018 uit Indra Spierts, Tilly Koolstra, Marion van
Schaik en Franka Groote (voorzitter).
Vorig jaar is gestart met de evaluatie van volwassen en K&J-protocollen. De auteurs hebben
alle protocollen geëvalueerd. Tijdens de supervisorendag zijn de nieuwe versies gepresenteerd
en op de website geplaatst. Het komende jaar zullen de huidige versies (2019) in gebruik
genomen worden en aan de praktijk getoetst worden.
De vraag die de protocollencommissie zichzelf onlangs heeft gesteld is of het werk wat zij
doen zinvol genoeg is om hier een aparte commissie voor aan te houden. In overleg met het
bestuur is besloten dat de commissie vanaf 2019 wordt opgeheven. Als er een “vinger aan de
pols” voor de protocollen moet blijven dan kan dit in het trainersoverleg plaatsvinden.
Suggesties of verbeteringen aangaande de protocollen kunnen naar het secretariaat van de
vereniging gemaild worden. De leden applaudisseren voor het gedane werk van de afgelopen
jaren. Tilly Koolstra laat iedereen weten dat zij de reactie van de zaal zal doorgeven aan
Franka Groote, aangezien zij het meeste werk verricht heeft in deze commissie.
4.11 Jaarverslag Redactiecommissie EMDR Magazine door Iva Bicanic
Iva Bicanic neemt het agendapunt over van Ad de Jongh omdat hij niet aanwezig is.
De commissie bestaat naast Ad de Jongh en Iva Bicanic uit 9 redactieleden en heeft het
afgelopen jaar 3 maal vergaderd. Ad en Iva zorgen voor de hoofdredactie. De eindredacteur
en beeldredacteur zijn extern aangetrokken en worden hiervoor betaald. De Magazines
worden op een vanzelfsprekende manier gevuld door de redactie maar vooral ook door
ingezonden stukken (ongeveer 20%) van de leden. Een tijd geleden is er een ledenenquête
uitgegaan, hieruit is veel input gekomen over welke onderwerpen de leden informatie willen
krijgen in het EMDR Magazine. Zowel de leden als de Redactiecommissie zijn tevreden over
het EMDR Magazine.
4.12 Jaarverslag Financiën door Nicole Timmermans
Nicole Timmermans neemt het agendapunt over van Rik Knipschild omdat hij niet bij deze
vergadering aanwezig is.
Nicole Timmermans presenteert de sheets ‘Jaarcijfers 2018’ en deze worden door haar
toegelicht. De vereniging had een verlies begroot om zo het eigen vermogen op een lager
niveau te krijgen. De inkomsten voor 2018 waren € 554.431 en begroot: € 559.005.
De kosten voor 2018 waren totaal € 636.785 en begroot € 593.350
De bestemmingsreserve van de wetenschapscommissie van € 35.000 willen zij gaan inzetten
voor subsidietoekenning voor een groter onderzoek. De ICT-bestemmingsreserve is helemaal
opgemaakt omdat in 2018 behoorlijk veel ICT-investeringen gedaan zijn.
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting vallen vooral in administratie en
algemene kosten:
- Juridische- en advieskosten in de aanloop naar statutenwijzigingen.
- Toename bureaukosten en kosten PE-online
- Een extra ALV in september
- Nagekomen declaraties van het Europese congres en de commissies.
Het huidig eigen vermogen (incl. bestemmingsreserve ad € 35.000) = € 80.764
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Dit was eind 2017 nog € 162.846 (incl. bestemmingsreserve ad € 44.443)
Dat is een prima uitgangspunt en het bestuur wil het graag op dit niveau houden.
Een vooruitblik voor 2019: er is wederom een verlies begroot van € 20.000. Omdat in 2018
meer kosten zijn gemaakt dan begroot, zijn we in 2019 wat voorzichtiger en koersen we op
een neutraal resultaat, d.w.z. geen winst en geen verlies.
Mogelijke ingrepen om de kosten te beheersen:
- Keuze voor een minder uitgebreide rechtsbijstandsverzekering
- Inzetten op extra ledenwerving
- Eén ALV in plaats van twee, indien haalbaar
- Ledenbijdrage (her)registratie uitlijnen met indexering kosten.
Vraag van Yanda van Rood: ‘Zijn er richtlijnen voor verenigingen wat het maximale bedrag
als eigen vermogen op de rekening zou mogen staan en is hierin een ratio met het aantal
leden?’
Antwoord van Nicole Timmermans: ‘De richtlijn is dat een vereniging geen winstoogmerk
heeft. Als er te veel eigen vermogen op de bank staat en dit niet terugvloeit naar de leden dan
zal de belastingdienst er iets van vinden. Rondom € 100.000 schijnt een redelijke marge te
zijn.’
Vraag van Yanda van Rood: ‘Is de groei van het reservebudget van de vereniging afhankelijk
van het aantal leden?’
Antwoord van Nicole Timmermans: ‘Het is zeker nodig om een buffer te hebben, ze zal deze
vraag dan ook voorleggen aan de accountant.’
Jannetta Bos merkt op dat hiervoor een richtlijn is, ze zou ze dit kunnen navragen. Ook geeft
zij aan dat een vereniging geen risico hoeft te lopen met betrekking tot congressen, dit is te
regelen middels een relatief goedkope verzekering.
Hans-Jaap Oppenheim (ex-penningmeester) laat weten dat hij in zijn functie als
penningmeester regelmatig contact gehad heeft met de accountant en merkt op dat de
belastingdienst hierin geen vaste regels hanteert. Hans-Jaap Oppenheim beaamt wel dat als de
vereniging groter wordt, de buffer wel wat hoger zou mogen zijn dan een ton.
5. Financiën
5.1 Verklaring van de accountant
De accountant heeft het financieel jaarverslag goedgekeurd. Het is bij de ALV stukken terug
te vinden. Er zijn geen vragen.
5.2 Dechargeverlening van het gevoerde bestuursbeleid
De betekenis van het decharge verlenen op een ALV is dat het bestuur zijn werk goed gedaan
heeft en daarmee het bestuur zowel financieel als inhoudelijk ontslaat van zijn
verantwoordelijkheid over het beleid van 2018. Na stemming onder de leden, wie verleent
geen decharge: 0 tegen, 5 onthouding, 64 voor. Het beleid is daarmee goedgekeurd en het
bestuur ontslagen van de verantwoordelijkheid.
5.3 Vaststellen contributie 2020
De vereniging wil de contributie voor 2020 handhaven op het niveau van 2019.
Na stemming onder de leden: 0 tegen 0 onthouding, 69 voor. Het voorstel is hiermee
aangenomen.
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5.4. Voorstel aanpassing kosten (her)registratie
Voorstel aan de ledenvergadering is om de kosten voor de registratie en herregistratie als
EMDR Europe Practitioner of EMDR Europe Consultant iets te verhogen Tot nu toe zijn de
kosten € 75 voor beide registraties. Dit bedrag is al jaren hetzelfde, terwijl de kosten die te
maken hebben met deze registraties (m.n. PE-online) jaarlijks geïndexeerd worden.
Het bestuur blijft van mening dat het billijk is dat de vereniging hiervan de meeste kosten
draagt, maar constateert ook dat de verhouding tussen de ledenbijdrage en de kosten voor
deze dienstverlening niet meer in balans is. Het voorstel is om de registratie inclusief
certificaat (€ 35) te verhogen naar € 125 en de bijdrage voor de herregistratie te verhogen naar
€ 95.
Na stemming onder de leden: 1 tegen, 6 onthouding, 62 voor.
Het voorstel om de (her)registratiekosten te verhogen is hiermee aangenomen.
6. Statutenwijziging en aanpassing HR
Op de vorige ALV was dit eveneens een agendapunt. De wijziging van de statuten wordt
tevens aangegrepen om een kwaliteitsslag te maken, door bevoegdheden beter te borgen in de
reglementen. Het geven van EMDR-trainingen mag bijvoorbeeld alleen worden gegeven door
de daartoe bevoegde trainers. Tijdens de vorige ALV is besloten om hierover nog niet te
stemmen maar eerst vragen en kanttekeningen te onderzoeken.
Er is een oproep aan de leden gedaan om een werkgroep samen te stellen om zich te buigen
over dit onderwerp. Een aantal leden heeft zich hiervoor gemeld. Samen met een afvaardiging
van het bestuur en de opleidingscommissie is er in deze werkgroep gesproken over de beste
manier om de gewenste kwaliteit op een goede manier te borgen in de statuten.
De werkgroep is van mening dat enerzijds de kwaliteit van EMDR opleidingen en beoefening
bewaakt moet worden maar men is zich er ook terdege van bewust dat dit juridisch niet
volledig dichtgetimmerd kan worden..
Het vraagt dan ook goede wil van leden dat zij zich committeren aan de mores, in de zin van
een gedragscode van de vereniging. Het bestuur wil hierin geen EMDR-politie zijn, maar wel
met elkaar kijken hoe de kwaliteit in de reglementen geborgd kan worden en heeft daarom
wat exacter in de Statuten beschreven waaraan eenieder zich moet houden.
Het reglement zoals is bijgevoegd in de stukken is het resultaat van deze overwegingen.
Nicole Timmermans licht toe wat de belangrijkste wijzigingen zijn. Zie hieronder de tekst,
deze is uit de presentatie uitgehaald:

De belangrijkste wijzigingen:
1) Het aanscherpen van de doelstellingen in Artikel 2 van de Statuten: hier is
toegevoegd dat de vereniging zich ten doel stelt om wetenschappelijk onderzoek
naar de effectiviteit van EMDR te stimuleren.
2) Een belangrijke toevoeging is gelegen in de eis dat VEN-leden zich tevens
conformeren aan de regels van EMDR Europe. Dit was eerder niet zo expliciet
opgenomen in de Statuten. Zo zijn enkele belangrijke gedragsregels (Code of
Ethics, definition of good standing) van EMDR Europe geïntegreerd in
verschillende documenten en wordt de kwaliteitsbewaking van het EMDRopleidingstraject beter geborgd door de koppeling te beschrijven tussen de
3) Registraties binnen de VEN en EMDR Europe en activiteiten die leden mogen
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verrichten. Dit laatste zal het meest uitgebreid en expliciet beschreven worden
in het ROR.
4) M.b.t. het bestuursmodel is een aantal aanpassingen gedaan in het artikel over de
bestuursfuncties. De rol van secretaris wordt in de praktijk ingevuld door het
verenigingsbureau, vandaar dat we deze functie en formele rol binnen het bestuur
hebben laten vervallen. In de gewijzigde Statuten wordt wel de voorzitter benoemd
door de ALV, maar worden de andere bestuurstaken door het bestuur zelf verdeeld.
Dit was overigens in de eerdere versie van de Statuten ook zo. Door het werken met
een compact bestuur is ook het Dagelijks Bestuur komen te vervallen.
5) De rol van de directeur en het verenigingsbureau is toegevoegd in de Statuten.
6) Er is naast het erelidmaatschap besloten tot het toevoegen van de benoeming tot Lid
van Verdienste voor mensen die zich buitengewoon hebben ingezet voor de
vereniging. Deze benoemingen worden beschreven in het HR en niet meer in de
Statuten. Ook de beschrijving van de status als VEN-NOOT is toegevoegd in het
HR en staat niet langer in de Statuten.
Gedetailleerde toelichting Statutenwijziging maart 2019
Art. 1) Naam, Zetel, Duur
b. Statutaire zetel: deze is aangepast naar het adres van het verenigingsbureau in
Leende.
c. Dit is komen te vervallen. Dit heeft te maken met een wijziging in het Burgerlijk
Wetboek, waardoor dit artikel niet meer in de Statuten mag staan.
Art. 2) Doel
a. Het woord ‘methode’ is vervangen door ‘therapie’.
c. Toegevoegd: het bewaken van de kwaliteit van de toepassing van EMDR
d. Toegevoegd: Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit
van EMDR
Art. 4) Lidmaatschap
In dit artikel is onder onderdeel b. toegevoegd dat Leden door het bestuur geregistreerd
worden als EMDR Europe Practitioner of Consultant en dat leden door EMDR Europe
geaccrediteerd en geregistreerd kunnen worden als EMDR Trainer (dat register berust
namelijk bij Europa en niet bij de VEN).
In tegenstelling tot de eerder voorgestelde wijziging is op voordracht van de
Statutenwerkgroep besloten om een deel van art 4 (e) over de richtlijnen van EMDR
Europe te verplaatsen naar het Huishoudelijk reglement. De redenering hierbij is dat,
in het geval EMDR EUROPE haar regels en documenten zou gaan wijzigen op een
manier die de VEN niet onderschrijft, dit aangepast kan worden in het HR, zonder
dat een statutenwijziging via de notaris vereist is.
Art 5) Taalkundige wijziging: ‘Een lid’ i.p.v. ‘hij’
Art 6) Ook hier is toegevoegd de reglementen van EMDR Europe.
Art 7) Rechten en plichten van de leden
Hier is punt d toegevoegd, waarin staat dat het een lid niet is toegestaan om zonder daartoe
geregistreerd te zijn, activiteiten te ontplooien, waarvoor een registratie is vereist in de
registers van de VEN of EMDR Europe.
Art 8) Bestuur
Onder a. is gewijzigd dat het bestuur het aantal bestuursleden kan vaststellen (minimaal 5,
maximaal 9) in plaats van de ALV. Dit heeft ermee te maken dat het gewoonweg onhandig
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is om bij een gewenste uitbreiding of krimp van het aantal bestuursleden, eerst de ALV
geraadpleegd moet worden.
Onder c is de rol van secretaris weggehaald (zie algemene toelichting boven)
Art 9) Hier is ook de secretarisrol vervallen en er is aangepast dat alleen de voorzitter door
de ALV benoemd wordt.
Art 10) Dit is een helemaal nieuw artikel, in verband met de aanstelling van de directeur.
Het oude artikel ging over het Dagelijks Bestuur. Gezien de wens om voorlopig met een
kleiner bestuur te werken, vervalt het Dagelijks Bestuur.
Art 13) Aangepast i.v.m. het vervallen van de rol van secretaris
Art 14) Taalkundige wijziging
Art 15) Toevoeging dat de directeur toegang heeft tot de ALV
Art 20) Hier is punt c toegevoegd, waarin staat dat het bestuur ook een maatregel aan een
lid kan opleggen indien het (aspirant) lid handelt in strijd met de Statuten of reglementen
van de Vereniging.
Art 24) vervallen is het stukje tekst dat refereert aan het Dagelijks Bestuur.
Nicole laat weten dat er veel te zeggen valt over de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
Er is op zinsniveau veel veranderd. Dat heeft vaak te maken met een kleiner bestuur, de keuze
voor een directeur, en het loskoppelen van de bestuursleden van de commissies. Het gaat met
name over de werkwijze in het gekozen bestuursmodel. Zie de voorgestelde wijzigingen.
Nicole zoomt met name in op zaken die in de werkgroep aan de orde zijn gekomen en die te
maken hebben met Kwaliteitsborging.
Vervolgens wordt de presentatie van het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging
gepresenteerd. Het Huishoudelijk Reglement is als bijlage aan eenieder verstrekt.
Nicole geeft aan dat er 2 redenen zijn voor het aanpassen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement:
1. Veranderingen in het bestuursmodel.
2. De koppeling met de reglementen van EMDR Europa stond niet goed beschreven in
de statuten.
Vraag van Marja Molhoen: ‘Waarom wordt zo’n belangrijk voorstel pas op punt 6 van de
agenda geplaatst en waarom worden de wijzigingen zo laat pas op vrijdag op de website
geplaatst?’
Moniek Klitsie laat weten dat zij deze werkzaamheden ooit eerder heeft gedaan voor een
ander bestuur en bevestigt dat dit een ontzettend gepuzzel is. Als een andere commissie
hiernaar gekeken heeft, is zij blij dat deze commissie dit gedaan heeft en zij heeft vertrouwen
in het werk dat gedaan is.
Marja Molhoen geeft aan dat het geen motie van wantrouwen is, maar als je betrokken bent,
neem je de stukken goed door en zij wil aangeven dat zij niet begrijpt welk probleem er
opgelost moet worden en waarom er de koppeling is met EMDR Europe. Het kan zijn dat het
zo is maar ze wil hier graag uitleg over.
Nicole Timmermans legt uit dat de reden dat zij versneld door deze wijzigingen gaat, te
maken heeft met het feit dat er in september al veel toelichting op de statutenwijziging is
geweest. Vandaar dat zij er, wellicht onterecht, van uit is gegaan dat leden de stukken al
eerder hebben gezien en bestudeerd. De wijzigingen ten opzichte van september zijn slechts
enkele zinnen.
Nicole Timmermans vraagt aan de zaal af of dit proces voor iedereen te snel gaat? Veel leden
merken op dat het proces juist niet te snel gaat en delen deze mening niet.
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Rob Faltin zegt de benoemde zorg niet te delen en snel naar het volgende onderwerp te willen
gaan.
Sascha Lucassen heeft vertrouwen in de werkgroep en vindt het tempo prima gaan.
Maartje Lindeman vertelt dat zij deel uitmaakte van de werkgroep en dat zij nog een lijst met
vragen heeft aan het bestuur over de statutenwijziging. Zij is van mening dat er niet uitgebreid
en lang genoeg over van gedachten is gewisseld. Maartje heeft zelf niet zo’n vertrouwen in de
werkgroep, laat staan in haar eigen werk, merkt ze op.
Vraag van Merlijn van Eijk: “over welke activiteiten gaat het?”
Artikel 7 d. het Rechten en plichten van de leden. Waaraan lid d. is toegevoegd, waarin staat
dat het een lid niet is toegestaan om zonder daartoe geregistreerd te zijn, activiteiten te
ontplooien, waarvoor een registratie is vereist in de registers van de VEN of EMDR Europe.
Over welke activiteiten gaat dit?
Antwoord van Annemieke Driessen: het betreft de registraties van supervisor en trainer en de
bevoegdheden die horen bij deze registraties, namelijk het geven van EMDR-training in het
kader van het opleidingstraject tot EMDR-Practitioner en het geven van competentiegestuurde
supervisie in datzelfde kader.
Deze gedachtegang en hoe dit vervolgens op papier te zetten is een ingewikkelde procedure.
Wat wij als vereniging belangrijk vinden, is dat leden zich er aan committeren dat EMDRtrainingen alleen gegeven worden door daartoe bevoegde en erkende trainers om zo de
kwaliteit te borgen.
Bijvoorbeeld: Supervisieformulieren mogen alleen worden afgetekend door een erkende
VEN-supervisor. Hiermee wordt voorkomen dat men niet die dingen doet waar men niet
formeel toe is opgeleid en geregistreerd, met als doel de kwaliteit te bewaken. Dit valt
juridisch niet dicht te timmeren. Wij hopen dat dit ook een gedragscode zal zijn, waaraan
leden zich houden om daarmee de kwaliteit van de VEN te bewaken waar wij met zijn allen
voor staan.
Marja Molhoen merkt op dat: ‘De kwaliteit al wordt geborgd door de BIG-registratie en wat
dit toevoegt?’
Antwoord van Annemieke Driessen: ‘De BIG-registratie gaat niet over de kwaliteit van een
EMDR-registratie. Een EMDR-registratie komt bovenop een BIG-registratie.’
Vraag van Maartje Lindeman: ‘Wat doen wij met cursisten die een door de VEN erkende
EMDR-cursus hebben gevolgd en niet lid worden van de VEN worden?’
Antwoord van Annemieke Driessen: ‘Eenieder is hier vrij om dit zelf te beslissen, mensen
kunnen niet verplicht worden om lid te worden van een vereniging.’
Vraag van Maartje Lindeman: ‘Zij vallen onder de wet BIG en zij neemt aan dat zij zelf
aansprakelijk zijn als zij EMDR verkeerd toepassen. ‘Hoe staat het bestuur in het kader van
het bewaken van de kwaliteit, tegenover de mensen die geen lid van de vereniging zijn, maar
wel een erkende EMDR-training hebben gevolgd en training geven en ook boeken hebben
geschreven die in de boekhandel verkrijgbaar zijn?’
Yanda van Rood geeft hierop een reactie. Zij laat weten dat bij een vergelijkbare vereniging
voor gedragstherapie er ook veel boeken over gedragstherapieën zijn, waarin staat hoe je
exposure en gedragstherapie moet doen. In tijdschriften, boeken, op scholen: overal kan je
gedragstherapie vinden en toch gaat het goed. De BIG-registratie is daarbij een
veiligheidsklep en daarnaast het feit dat een training of een opleiding van de gedragstherapie
geaccrediteerd is door de vereniging. Als handelsmerk kunnen wij als vereniging afgeven dat
door de VEN erkende trainingen gegeven worden door door de VEN erkende trainers. Ook
andere verenigingen zoals bijvoorbeeld de VGCt doen het op deze manier. Het is erg moeilijk
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om dit juridisch af te dichten, wij kunnen alleen met elkaar neerzetten dat wij voor kwaliteit
gaan. Dat doen wij om met EMDR Europe op één lijn te zijn. Wij spreken met elkaar af dat
erkende trainers de opleiding mogen geven en erkende supervisoren,
supervisorenforumulieren mogen aftekenen. Mocht een supervisor niet erkend zijn en een
supervisorenformulier ondertekenen dan wordt deze door de vereniging teruggefloten. Een
supervisant krijgt dan ook geen accreditatiepunten, waardoor zij uiteindelijk de dupe zijn. Het
is een maatregel om mensen te stimuleren op te letten dat zij te maken hebben met een door
de vereniging erkende trainer of supervisor is’.
Vraag van Rob Faltin: ‘Hoe staat de verenging er tegenover dat je als behandelaar je behaalde
resultaten zichtbaar maakt voor collega’s en anderen?’
Antwoord van Annemieke Driessen: ’Zover zijn we als vereniging nog niet, maar wij vinden
het een interessante gedachte en wij nemen het mee.’
Annemieke Driessen brengt de Statuten in stemming. Ze deelt mee dat officieel twee derde
van het aantal leden aanwezig behoort te zijn om formeel te mogen stemmen. Deze
(onofficiële) stemming geeft wel een idee hoe de meningen verdeeld zijn. Over een aantal
weken zal een tweede ALV plaatsvinden, waarin de formele stemming over de Statuten zal
plaatsvinden. Procedureel is dit conform de regels in de (oude en nieuwe) Statuten.
Aanwezigheid van tweederde van het aantal leden is dan niet nodig voor een officiële
stemming.
Voorstel wijziging Statuten (nog niet definitief)
Na stemming onder de leden: 2 tegen, 12 onthouding, 55 voor.
Dit betekent dat de gewijzigde Statuten nog niet zijn aangenomen, maar dit geeft een indruk
hoe de aanwezige leden denken over de voorgestelde Statutenwijziging.
Daarna brengt Annemieke Driessen de aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement in
stemming.
Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement:
Na stemming onder de leden: 2 tegen, 15 onthouding, 52 voor.
Daarmee is de wijziging van het Huishoudelijk Reglement aangenomen.
Nicole voegt toe dat de formele stemming over de Statuten zal plaatsvinden op
dinsdag 16 april om 19.00 uur in NH-hotel (Jaarbeursplein) te Utrecht. Nicole roept de leden
op en nodigt hen uit om bij deze 2e ALV aanwezig te zijn. Aanmelden kan via het secretariaat
vereniging@emdr.nl of via de link: https://www.emdr.nl/emdr-agenda/#ven-alv
7. Mededelingen van het bestuur
7.1. Samenwerking met VGCt en VSt.
Annemieke Driessen licht toe dat er in 2018 al verkennende gesprekken zijn gevoerd en dit is
binnen de vereniging ook al gecommuniceerd. Afgelopen maand hebben de directeuren en de
voorzitters van de drie verenigingen met elkaar vergaderd over hoe de samenwerking verder
kan worden vormgegeven. De uitgangspunten zijn dat ze allen staan voor evidence based
behandelen. Er zijn bovendien veel therapeuten lid van één of meer verenigingen.
Wij denken de samenwerking op een aantal vlakken onze krachten te kunnen bundelen.
Belangrijke doelen hierbij zijn:
12







Patiënten beter op de hoogte brengen van bewezen effectieve behandeling, zodat zij
betere keuzes kunnen maken
Het vereenvoudigen en toegankelijker maken van regelingen voor accreditaties,
registraties en nascholingen voor therapeuten die lid zijn van meerdere verenigingen.
Werkzaamheid van deze therapieën EMDR-schematherapie en CGT bij belangrijke
partijen meer bekend maken, denk aan zorgverzekeraars, gemeente, verwijzers,
beleidsmakers, en politiek.
Het plan is om in dit najaar een inventational conference te organiseren voor
zorginkopers om hen over deze therapieën te informeren.

Er zullen twee werkgroepen worden opgericht die dit nader te gaan onderzoeken.
 Een werkgroep opleiding en registraties
 Een werkgroep voor belangenbehartiging en PR.
Om deze samenwerking te kunnen voortzetten is instemming nodig van de ALV, zie ook de
brief, toegevoegde stukken. De brief zal eveneens aan de ALV van de Vereniging voor
Schematherapie en aan de ledenraad van de VGCt worden voorgelegd. Na een instemming zal
dit verder worden uitgewerkt.
Wie stemt tegen deze voorgenomen samenwerking:
1 tegen, 7 onthouding, 61 voor
Annemieke dankt de leden voor het vertrouwen.
8. Rondvraag en sluiting
Maartje Lindeman heeft nog veel vragen en opmerkingen over de statutenwijziging. Is het
mogelijk om deze toe te voegen aan de notulen voor de volgende ALV. Annemieke laat weten
dat dit kan en dat zij de aanvullingen kan sturen naar het secretariaat.
Rob Faltin vraagt of het mogelijk is om de vereniging telefonisch bereikbaar te maken en zo
niet of er bekeken kan worden of er behoefte aan is?
Aniek van de Mel heeft een vraag over het behalen van 60 herregistratiepunten voor de VEN.
Dit is in verhouding tot andere verenigingen veel meer, zoals bij de NVO, waar voor de
herregistratie maar 40 accreditatiepunten nodig zijn. Annemieke laat weten dat dit punt zal
worden meegenomen in de overwegingen.
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 20.45 uur.
Aansluitend aan deze vergadering vindt er nog een lezing plaats van Jannetta Bos.
Op de ALV waren 69 mensen aanwezig.
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