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1.

Het bestuur

Het verzorgen van inhoud op de landelijke vergaderingen gaf veel plezier en saamhorigheid. We
hebben de intentie in dezelfde sfeer verenigingszaken, contributie en andere belangrijke zaken te
blijven verzorgen.
Aandacht blijft uitgaan naar het ons zo goed mogelijk profileren als antroposofisch
verpleegkundige binnen de V&VN, waarbij zichtbaar moet worden wat we doen en waarom.
We willen ons blijven voeden en ontwikkelen vanuit de antroposofie, onze basis en bron van
inspiratie.
Het thema voor 2014 is ‘Het goede doen’ en zal op het internationale Pflege Congres in Dornach
verder worden uitgewerkt.
Er is een goede samenwerking met de contact persoon van de V&VN. We werden geïnformeerd
over actuele zaken.
Het bestuur heeft bemiddeld tussen Stichting Plegan en de opleiding Natuurlijke Kraamzorg om te
kijken of de verbroken samenwerking weer op te pakken was. Dit is niet gelukt.
Het voldoen aan de door onze beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen voor de werkvloer en aan de
voorwaarden van het voeren van een eigen praktijk op HBO nivo, vraagt van het bestuur een
oplettende houding. Ariane van Geijn heeft de plaats van Coby Jeninga overgenomen.

Namens het bestuur V&VN Antroposofische Zorg;
Nienke Schaap, secretariaat
Frans Wolbert, penningmeester
Ariane van Geijn, algemeen lid
Wijnanda Algra, lid met als aandachtsveld de website van de vereniging
Wim Cornelisse, voorzitter
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2.

Werkgebieden en activiteiten

Algemeen
Antroposofisch verplegenden en verzorgenden zijn werkzaam als zelfstandig ondernemer met een
eigen praktijk of in dienstverband in antroposofische instellingen, zoals gezondheidscentra,
heilpedagogische instituten, verslavingszorg, en in reguliere ziekenhuizen en thuiszorg.

Specifiek
2.1

Interdisciplinaire Werkgroep Antroposofische Ouder- en Kindzorg (IAOKZ)

Deze werkgroep heeft een interdisciplinair karakter, waarin zowel artsen, verpleegkundigen, als
kraamverzorgenden en diëtisten deelnemen. Zij vergaderen gezamenlijk, verdiepen zich en delen
hun vakinhoudelijke kennis betreffende de antroposofische ouder- en kindzorg; een breed begrip
dat behalve het primaire consultatiebureauwerk ook ander werk omvat, zoals cursussen,
pedagogische begeleiding op maat en soms ook uitwendige therapie, etc.
Organisatie
Er zijn drie studiedagen per jaar met als vaste onderdelen; huishoudelijke vergadering, rondvraag,
vakinhoudelijk onderwerp. Indien er ruimte is wordt een kinderpresentatie/bespreking gepland.
Thema’s die aan de orde kwamen zijn; Sensomotorische informatieverwerking als therapie op het
Kindertherapeuticum, Vaccinaties, de meerwaarde van het antroposofisch consultatiebureau.
Verder waren de herregistratie en het vaststellen van de aanwezigheidseis bij IAOKZbijeenkomsten, en de kwaliteitszorg op het antroposofische consultatiebureau, punten waaraan
gewerkt werd.
Tot goed einde gebracht



De website www.kinderspreekuur.nl is operationeel en wordt zo nodig aangepast.
Kwaliteitseis is vastgesteld om per jaar minimaal één IAOKZ-bijeenkomst bij te wonen.

Wat heeft aandacht
 Goede samenwerking met RIVM in stand houden. RIVM houdt in 2013 een pilot bij het
antroposofisch CB Amersfoort over het vaccinatiebeleid
 Mogelijke BTW heffing
Wensen en vooruitzichten
 Goed interdisciplinair overleg behouden
 Goede samenwerking met reguliere instellingen zoals GGD, Thuiszorg en RIVM met behoud
van de antroposofische identiteit
Veel gebruikte boeken op het CB zijn
• "Groeiwijzer van nul tot één jaar - voeding en verzorging" 1994, 8e druk 20011.
• "Groeiwijzer van één tot vier jaar - verzorging en opvoeding" 1997, 6e herziene druk 2009.
Beiden geschreven door Paulien Bom, Machteld Huber e.a. Uitgeverij Christofoor.
• ‘Regelmaat en inbakeren. Voorkomen en verhelpen van huilen en onrust.12e druk dec
2013, Ria Blom. Uitgeverij Christofoor.
Sylvia Stroink- van Moorsel
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2.2 De Bakermat
De Bakermat is een zelfstandige praktijk voor verpleegkundige begeleiding en advies aan ouders
van kinderen van 0-4 jaar, gelieerd aan het antroposofisch consultatiebureau in Utrecht. Speerpunt
is het voorkomen en verhelpen van huilen en onrust bij baby’s, met oververmoeidheid tot gevolg.
De in 2010 verwachte aangepaste “Concept Richtlijn Aanpak van excessief huilen bij zuigelingen”
is in maart 2013 uiteindelijk afgerond en draagt de naam 'Preventie, signalering, diagnostiek, en
behandeling van excessief huilen bij baby's’. Tot grote vreugde staat in deze richtlijn de door
ondergetekende ontwikkelde interventie ‘Regelmaat al dan niet aangevuld met inbakeren’ nog
steeds bovenaan. Op de website van NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg) is hij
onder de link ‘richtlijnen’ in 9 onderdelen te downloaden. Er zijn documenten voor de jeugdzorg,
zoals de richtlijn zelf, een powerpoint versie en ook een folder voor ouders en een 24 uurs
huildagboek. TNO heeft een e-learning module afgeleid van de richtlijn, waardoor er vanuit de
reguliere JGZ weinig vraag meer is naar live-scholing.
Onderstaande boeken zijn nog steeds in omloop:
"Inbakeren brengt rust" ; 10e druk 2011
“Regelmaat en inbakeren. Voorkomen én verhelpen van huilen en onrust”, 12e druk dec 2013
“Regelmaat brengt rust” , 5e druk 2010
Plannen voor 2014
Er is een verzoek ingediend om in het najaar als docent mee te werken aan de opleiding
‘Nieuwe Stijl Jeugdverpleegkundige’.




Bij voldoende deelname zal najaar 2014 een curcusdag over het kleine kind verzorgd
worden voor de nieuwe opleiding Specialisatie Kindertherapie bij Ortho Linea.

Ria Blom

3.3

Natuurlijke Kraamzorg

Belangrijkste gebeurtenis is de certificering Natuurlijke Kraamzorg van 16
kraamverzorgenden, die de spits afbeten met het voltooien van de eerste opleiding, die
werd aangeboden in juni 2013. Zij hebben succesvol het leerjaar doorlopen en zijn
bevoegd Natuurlijke Kraamzorg te bieden. Accreditatie van zowel de opleiding als de
nascholing is toegekend door het Kwaliteitsregister van het Kenniscentrum Kraamzorg.
Nascholing is verplicht gesteld voor behoud van het certificaat. In november is een eerste
nascholing succesvol verlopen. De V&VN Antroposofische Zorg sluit helaas onvoldoende
aan bij de kraamverzorgenden; zij zijn geen lid van de V&VN. De beroepsgroep voert
bovenstaand logo.
Verder is het verheugend te merken dat Natuurlijke Kraamzorg een begrip begint te
worden; het is een nieuw aanbod op maat, dat nu ook binnen de bestaande reguliere
kraamzorg wordt aangeboden.
De certificaathouders en hun functieomschrijving zijn te vinden op de website
www.natuurlijkekraamzorg.eu. Publiciteit rondom Natuurlijke Kraamzorg vraagt veel
aandacht en heeft voorlopig prioriteit.
In september 2013 zijn weer 16 cursisten gestart, waaronder15 kraamverzorgenden en 1
verloskundige. 8 cursisten krijgen de opleiding vergoed door hun werkgever. Dit is een
verdubbeling ten opzichte van voorgaande opleiding.
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Edmond Schoorel, Edith Minnaar en Maria Bom zijn de dragende krachten.
Organisatorische ondersteuning wordt geboden door Marijke Steenbruggen. Docenten zijn
zeer betrokken en enthousiast.
Vanuit het collegiale veld waaronder de IAOKZ (Interdisciplinaire werkgroep
antroposofische ouder- en kindzorg), wordt veel steun ervaren. De kraamverzorgenden
woonden ook een hun scholingsdagen bij.
In 2014 ligt de uitdaging in het vormgeven van het 2e aanvullende cursusjaar dat zal
starten in januari 2015. Verder zal gewerkt worden aan het tot stand komen van een
Vennootschap en aan het gezond maken van de organisatie op financieel en
organisatorisch vlak. We verwachten voor de derde maal de opleiding te kunnen starten in
september 2014. De oude Viltfabriek in Amersfoort is de vaste leslocatie.
Maria Bom

2.4

Oncologie

In 2013 kwam de werkgroep niet bij elkaar. Het bleek niet mogelijk zaterdagochtenden in te
plannen naast de vele reguliere scholingen, de nascholing vanuit de Medische Sectie,
Herfstcongres, Plegan en de bijeenkomsten op zaterdag van de V&VN Antroposofische Zorg. Wel
is er vanuit de oncologie en palliatie collegiaal mailcontact geweest omtrent casuïstiek.
Voornemens
Er wordt nagedacht over het samenvoegen van de werkgroep oncologie en de groep die zorg
draagt voor mensen in hun laatste levensfase (o.a. Hospices).
Wensen
Tot duidelijker richtlijnen komen vanuit de aanvullende zorg met betrekking tot de begeleiding
van mensen met kanker, die behandelingen ondergaan.
 Zichtbaar maken van de verpleegkundigen, die deze mensen kunnen begeleiden.


Toke Bezuijen

2.5

Intervisie groep Therapeuticum Verpleegkundigen

De groep heeft sinds 2002 met een methode, die in samenwerking met van Els Voorzanger ontwikkeld
werd, gewerkt. Sinds september wordt de Balint methode gebruikt. We zijn er erg enthousiast over. Het
komende jaar is er voldoende om aan te werken en te ontwikkelen, en vooral van elkaar te leren.
In 2013 is de intervisiegroep 6 keer bij elkaar gekomen in Utrecht. De groep is wat wisselend van
samenstelling van 8 á 10 verpleegkundigen uit midden, westen en zuiden van het land. Ook het
komende jaar zal intervisie op maandagavond zijn. De groep is nu aardig vol met 10 verpleegkundigen.
Barbara Poldervaart
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3.

Mandaten

3.1

Registratie - en visitatiecommissie

In 2013 telt de vereniging 68 geregistreerde leden. Tijdens de najaarsvergadering van 2012
hebben de aanwezige leden hun goedkeuring aan de (vernieuwde) richtlijnen voor registratie
gegeven, waarmee de commissie in 2013 aan het werk is gegaan. De commissie zal deze
richtlijnen blijven toetsen op haalbaarheid en inhoud.

De visitatiecommissie heeft een viertal bezoeken afgelegd. De visitaties worden als heel
inspirerend ervaren en dragen bij aan het bewaken van de kwaliteit van ons beroep. De collega’s
die werkzaam zijn in de Ouder en Kind zorg bezoeken elkaar. Ook werd er een collega bezocht die
in een regulier ziekenhuis werkt op de afdeling oncologie. Hier geeft zij wekelijks Uitwendige
Therapie aan patiënten, die dit voorgeschreven krijgen door het betreffende ziekenhuis.
De commissie is, in overleg met het bestuur, op zoek naar nieuwe leden omdat Coby Jeninga en
Mirjam van den Corput hun functie hebben neergelegd.
De registratie- en visitatiecommissie
Ruth Cooiman en Truus Burgthouwt

3.2

Ledenraad V&VN

De ledenraad draagt bij aan het strategisch beleid van de V&VN en oefent op basis hiervan
toezicht uit op het Verenigingsbestuur. Middelen hiertoe zijn het meerjarig strategisch beleidsplan,
het hiervan afgeleide jaarplan en begroting. Ook heeft de ledenraad tot taak het goedkeuren van
het jaarverslag en de jaarrekening en het benoemen, schorsen dan wel ontslaan van
bestuursleden.
In 2013 zijn er 4 bijeenkomsten geweest, waarvan een bijeenkomst met workshops.
De belangrijkste doelstelling van de V&VN is de positionering van de verpleegkundige en
verzorgende; hun stem moet worden gehoord op alle plekken waar beslissingen worden genomen,
die de beroepsgroepen aan gaat. De vereniging werkt aan de optimale ontwikkeling van het
beroep en is verantwoordelijk voor het beheer van enkele registers. De verschillende differentiaties
binnen het beroep worden vertegenwoordigd in 43 afdelingen en platforms, welke ondersteund
worden door een bureau in Utrecht.
De activiteiten die de V&VN in 2014 zal ondernemen zijn: verenigingsactiviteiten, innovatie,
kwaliteitsontwikkeling van de beroepen, ontwikkeling en borging van processen. Verdere plannen
worden beschreven in het jaarplan dat opgenomen is in het Meerjarig Strategisch Beleidsplan
2012-2015. www.venvn.nl
Vertegenwoordiger ledenraad
Truus Burghouwt
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3.3

Het Bulletin, 20e jaargang

In 2013 is het Bulletin twee maal verschenen in een oplage van 200 exemplaren per keer.
Het Bulletin Voorjaar 2013 had als thema ‘Palliatieve zorg en levenseinde.’ Er zijn 4 artikelen
geschreven over dit onderwerp en een column. Verder bevat het een kort artikel van de hand van
de voorzitter en de secretaris. De notulen van de Najaarsvergadering zijn erin opgenomen, een
bericht van Plegan Opleidingen en een verslag van een nascholingsdag: ‘Samariter Kurs 100 jaar,
nu nog (of weer) actueel.’
Het Bulletin Najaar 2013 had als thema ‘Dementie’. 4 collega’s hebben er een artikel over
geschreven. Verder bevat het een aankondiging van een voordracht over dementie, een stukje van
het secretariaat, de notulen van de voorjaarsvergadering en een bericht van St Plegan
Opleidingen. En er is verslag gedaan van de eerste afgeronde opleiding ‘Natuurlijke Kraamzorg’.
Een startend zzp-er schrijft over haar ervaring. En natuurlijk de column.
Ook in 2014 zal er een Bulletin in het voor- en in het najaar verschijnen.
Redacteur Bulletin
Juliëtte van Rijthoven –Henneman

3.4

International Forum Antroposofical Nurses (IFAN)

De jaarlijkse conferentie van het Internationaal Forum vond op 10 en 11 september 2013 plaats in
het Goetheanum in Dornach/Zwitserland.
Hiervoor zijn antroposofische verpleegkundigen uitgenodigd, die in verschillende landen werkzaam
zijn. Velen van hen werken in verpleegkundig onderwijs, onderzoek, hebben leidinggevende
functies en/of zijn afgevaardigden van landelijke verenigingen.
Vijfendertig mensen uit elf verschillende landen namen deel aan de conferentie, de meesten uit
Europa, maar ook uit USA, Japan, Filippijnen, Chili en ook Nederland was vertegenwoordigd.
Het kernstuk van de conferentie was uitwisseling over de ontwikkelingen binnen het antroposofisch
verpleegkundig werkgebied in eenieders thuisland.
Een groot thema was de vaak moeizaam te realiseren antroposofische zorg in een klimaat van
bezuinigingen en personeelstekort. Verder werving en opleiding en het zichtbaar maken van
activiteiten van de antroposofische verpleging.
Vanuit het Forum verricht QAN (Quality Anthroposophic Nursing) werkzaamheden ten behoeve
van accreditatie van opleidingen en certificering van behaalde cursussen door individuele
verpleegkundigen (zie ook www.qualitaet-ap.org).
Het Forum volgt de antroposofische verpleging wereldwijd op de voet, coördineert en schept
voorwaarden, om deze in al zijn facetten verder te kunnen ontwikkelen.
Voor de noodzakelijke werkzaamheden van het Forum is het nodig voldoende financiële middelen
te hebben. V&VN Antroposofische Zorg Nederland heeft voor het tweede jaar meer dan de
minimale bijdrage aan het Internationaal Forum bijgedragen.
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Het International Verpleegkundig Congres van 14-16 mei 2014 met het thema “Das Gute tun”
wordt door het Forum georganiseerd.

Vertegenwoordiger namens V&VN Antroposofische Zorg
Monika Hesse

3.5

Stichting Plegan Opleidingen

Stichting Plegan Opleidingen heeft het mandaat van de beroepsvereniging V&VN Antroposofische
Zorg voor het scholen vanuit de antroposofie van verpleegkundigen nivo 4 en 5 en verzorgenden
nivo 3 IG. Hiertoe wordt scholing ontwikkeld en georganiseerd voor zowel nieuwkomers en
geïnteresseerden in de antroposofische zorg, als ook voor collega’s die reeds werkzaam zijn
vanuit antroposofisch perspectief. Twee maal per jaar verschijnt de nieuwsbrief ‘Verpleegkunde in
Perspectief’ met actualiteiten en scholingsdata. Tussentijdse actualiteiten zijn te vinden op de
website www.plegan.nl
Wat is er tot een goed einde gebracht
De verhuizing van St Plegan Opleidingen naar locatie Lenteleven. De docenten zijn minder aan het
slepen met lesmateriaal zoals bedden, omdat Lenteleven voorziet in een overzichtelijke
opslagplaats.
De scholings- en bijscholingsdagen gepland in een en de zelfde week op werkdagen, was een
wens van het veld en blijkt een succes. Deze week in april 2013 beleefde een grote opkomst en
bijval door de verdieping van het werk en de onderlinge uitwisseling, waardoor besloten is deze
vorm in 2014 te zullen voortzetten. De dag met het thema voetbaden en voet inwrijvingen, waar
ook mensen welkom waren die alleen de oriëntatie cursus hebben gevolgd, is druk bezocht.
Verdere thema’s in deze week: een dag vergelijkend werken aan de ritmische inwrijvingen volgens
Wegman/Hauschka en de Volkier Bentinck massage, een dag verpleegkundige behandelingen bij
problemen van het borstgebied, twee dagen met het thema orgaaninwrijving en kompres. Waarbij
de ene dag aan de hartinwrijving en een nierkompres is gewerkt en de andere dag aan een nier
inwrijving en een hartkompres.
In 2013 heeft St Plegan Opleidingen met het Leendert Meeshuis en Valckenbosch een incompagny training verzorgd rond de hand- en de voetinwrijving. De leidinggevenden hebben goed
ingeschat dat de werkers van de werkvloer deze handelingen weer graag willen opnemen in hun
werk. De deelnemers zijn enthousiast geworden om deze zorg weer in de praktijk te gaan
toepassen.
Door de inzet van een kleine groep deelnemers aan de driedaagse cursus ritmische inwrijvingen
volgens Wegman/ Hauschka is deze cursus een groot succes geworden. Op verzoek van deze
deelnemers zullen nu een aantal jaren deze verdiepende twee- of driedaagse scholingsdagen
aangeboden worden in het laatste weekend van september, tenzij het Michaëls feest hierin valt.
In 2013 is de Oriëntatie Cursus zelfs twee keer gegeven, een keer in het voor- en een keer in het
najaar.
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De Voortgezette Opleiding Verpleegkunde vanuit antroposofie is voor de tweede keer in
combinatie met de ‘Interdisciplinaire basismodule antroposofische gezondheidszorg’ aangeboden.
De module is nog in de pilote fase.
In 2013 heeft St Plegan Opleidingen voor een aantal instellingen buiten het antroposofische veld
een in-compagny training verzorgd.
Wat heeft in 2013 onze aandacht gehad, waar is aan gewerkt of is wat ontwikkeld





De overdracht van het secretariaat van Charles Lycklama à Nijenholt naar Alexandra Bos van
Eijseden, die nu alle mails en post verzorgt en Carin Buijs die de telefoon aanneemt.
We werken aan de nieuwe vormgeving van de modulen van St Plegan Opleidingen. Dit is
mogelijk geworden door een schenking van de Stichting Vrienden van Plegan, evenals de
aanschaf van nieuw lesmateriaal en nieuwe boeken.
Het kernteam heeft versterking gevonden in de persoon van Lauri van Hooij voor het team, dat
de nascholingsdagen verzorgt.

De wensen en vooruitzichten voor 2014










Jolanda Markink heeft een sabbatical jaar. Marion Gores neemt haar taak over wat betreft de
zorg voor de nascholingsdagen. Anita Jansen, die zeven jaar mede de nascholingsdagen heeft
verzorgd, zal dat dit jaar voor de laatste keer doen.
De overdracht van het secretariaat is begin januari gepland. En we gaan afscheid nemen van
Charles Lycklama à Nijenholt.
Er zal een studiedag georganiseerd worden in samenwerking met de Academie over de
Samariterkurs, die is gegeven door Rudolf Steiner aan het begin van de eerste wereld oorlog,
nu honderd jaar geleden. Er wordt gedacht aan 1 november 2014.
Meer interdisciplinaire samenwerking met de Academie.
Scholingsweek op 2, 4, 5 april.
Weekend 26 en 27 september ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.
Een gezamenlijke uitgave van de nieuwsbrief Verpleegkunde in Perspectief en het blad
Nursing.

Het kernteam van Stichting Plegan Opleidingen in 2013;
Marion Gores, Teddy Hanepen, Sonja van Hees, Anita Jansen, Jolanda Markink, Charles
Lycklama à Nijenholt en Mirjam Zonneveld
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4.

Mutaties

Mutatie leden
Rob Emous
Ina Emous
Lenny Prins
Hermien Astelyner
Irene Kuiphof
José Davina
Marrian Buhrs
Mirte Heijl
Howard Maxwell
Suzanne van der Haute
AnneRiek Coppelmans
Laurien Tange
Janny Hoeksema
Margo Schrama
Christien van de Broek
Margriet van Paassen
Bertie Stokkel
Josée Kruip –van de Heuij
Denise Toonen
Mutatie donateurs
Eveline Teunissen
Mieke Paus
Niet meer geregistreerd
Nienke Schaap
Truus Burghouwt
Pieta Stolk-Kokkelink
Annie Knottenbelt
Nieuwe leden:
Bianca Busscher
Liesbeth van Gasteren
Joke Molenaar
Marica bakker
Veronique Boekckx
Ereleden:
Annie Knottenbelt, Tineke van Benthem, Ermengarde de la Houssay
Geregistreerd in 2013:
Vera de Hert
Per 31-12-2014 telt de vereniging 117 leden, waaronder 68 geregistreerde leden, 3 niet
praktiserende leden en 41 donateurs.
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5.

Jaarrekening

Zoals besloten in de algemene vergadering voorjaar 2013 heeft het secretariaat een vergoeding van 1500
euro op jaarbasis ontvangen. Ook voor 2014 is dit toegezegd.
Uitgaven 2013
Er waren extra uitgaven, zoals de verhoging voor het IFAP naar 9 euro per geregistreerd lid.
Het budget voor de website is ruimschoots overschreden. Het kostte veel tijd om hem toegankelijker te
maken en meer mogelijkheden tot informatie te ontwikkelen.
De reiskosten voor Dornach en Wieseck (€ 1050) overschreden ruimschoots de begrote post.
Een achterstallige betaling voor het Avin van 2012 van € 861,00 wegens niet ontvangen factuur werd alsnog
voldaan.
Voor het ‘Werkboek geneesplanten’ werd aan royalties € 149,00 ontvangen.
Saldo 01-01-2013 €22.270,00
Saldo 31-12-2013 €20.011,00
Dit is € 2.259,00 - minder dan per 01-01-2014.
De extra uitgaven dit jaar bedroegen zo’n € 2900,00.
De bijdrage van € 1000,00 aan Hogeschool Leiden zit nu in het 4e en laatste jaar.
Het bestuur heeft als bijdrage voor de hogeschool in 2015 € 500,00 gepland en zal dan opnieuw bezien of
er weer een termijn van 4 jaar zal worden toegezegd.
In 2015 is het noodzakelijk dat de kas op peil blijft.
In 2013 is besloten om in 2014 de bijdrage van de leden voor registratiekosten te verlagen van € 50,00 naar
€ 40,00 euro. Voor 2016 stel ik een bijdrage van € 55,00 tot € 60,00 voor. Dit voorstel zal nog worden
toegelicht in de ledenvergadering.
De financiële afdeling van de V&VN stelt voor het hoogste tarief te gaan hanteren.

Totale uitgaven in 2013 € 15.819,00
Schatting voor 2014
Uitgaven 2014 maximaal geschat op € 17.200,00. De wens is rond € 16.250,00 te blijven.
De kosten voor de website zullen lager zijn. Dornach zal wel weer een stevige post zijn!
De bestuurskosten is altijd de grootste post! Deze is nu €4500,00.
Het IKBC liet weten dat er in 2011 niet aan hen is afgedragen door onze afdeling. Deze betaling zal dit jaar
worden voldaan. Er is een inkomstenderving van € 700,00 door de verlaging met € 10,00 van de
ledenbijdrage voor registratie.
In het bestuur is besloten de facturering van de registratiebijdrage te laten verzorgen door de financiële
afdeling van de V&VN. Dit is kosteloos en het bespaart de penningmeester veel werk. Al met al ziet 2014 er
krapjes uit, (knabbelen aan de reserves), maar we blijven een voldoende gevulde kas houden. In 2015
zullen we wellicht weer wat ruimer bij kas zitten.
Bij deze veel dank aan de donateurs, die altijd trouw hun bijdrage leveren en soms zelfs ruimhartig
schenken.
Penningmeester
Frans Wolbert

V&VN Antroposofische Zorg, Jaarverslag 2013
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