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Bijlages:
Lidmaatschap Beroepsvereniging en Kwaliteitsregister NBvNK
Overzicht Trainingen Basisvaardigheden Natuurlijke Kraamzorg 2018-2021
Jaarverslag 2018, financieel en inhoudelijk

5e ledenvergadering NBvNK
16 april 2019
Plaats: Helicongebouw
Socrateslaan 22, Zeist
Ruimte: Kleine Zaal (leslokaal)

Agenda
18.30 Opening spreuk, afmeldingen, presentielijst gaat rond
Verslag 27 november 2018 vastgesteld. Er zijn geen reacties binnen termijn binnengekomen.

Actielijst 27 november 2018
1. Esther secretariaat: Facturatie zzp-ers met verzoek vrijwillige bijdrage – 5 zzp-ers hebben een
extra bijdrage gedaan.
2. Winterbulletin uitleggen hoe werkt het kwaliteitsregister, data scholingen – zie bijlage
3. Maria opleiding: Roulatie vaardigheden en nascholing, niet altijd sept/april voor training
basisvaardigheden – voorlopig niet mogelijk.
4. Maria/Esther: Herindeling lidmaatschappen – zie bijlage
5. Sandra: Bea opnemen als meelezer in de werkgroep protocollen - loopt

18.45 Uit de leden:
1. We herdenken Ivon Goth-Jezeer in grote dankbaarheid voor haar enorme bijdrage aan de
Natuurlijke Kraamzorg. Zowel als docent, als begeleider en als immer dragende kracht
binnen het geheel.

v

2. Ontwikkelingen Natuurlijke Kraamzorg in het werkveld. Korte ronde over wat men
tegenkomt met de Natuurlijke Kraamzorg in de eigen regio / praktijk.

19.15 Intercollegiale Uitwisseling
We delen ervaringen en bespreken hoe we verder gaan in 2019-2020.
Het afgelopen jaar heeft de Opleiding voorzien in voorwaarden, sprekers en jaarplan. Is hiermee
voldoende fundament voor zelfstandige voortzetting van de groepen?
Welke ideeën zijn er? Gezamenlijk lezen: Boek Welkom op aarde, 7,50 of boek Gebaren van leven,
27,50 beiden te koop op de opleiding.
Andrea Guijken” Onze groep Natuurlijke Kraamzorg van regio Utrecht bestaat uit 7 personen en we komen
maandelijks bijeen voor intercollegiaal overlegWe hebben gekozen voor meditatie, vaccineren en voeding.
Voor het onderwerp over voeding in de Natuurlijke Kraamzorg waren we welkom bij Ellemieke Peek van het
kindertherapeuticum in Zeist.
Bij de eerste bijeenkomst hebben we met de groep terug gekeken naar wat we over voeding in de opleiding
hadden geleerd en waar we nu behoefte aan hebben om onze zorg te kunnen verbeteren.
Al snel kwamen we terug op de 4 elementen: Aarde, Water, Vuur en Lucht en welke van de 4 temperamenten
bij de kraamvrouw past om daar de beste voeding voor te kunnen adviseren om het herstel van de kraamvrouw
te kunnen bevorderen in de kraamweek.
Ik vind de bijeenkomsten een mooie aanvulling op mijn werk als natuurlijk kraamverzorgende, ervaringen te
delen en de gekozen onderwerpen te bespreken voor in de praktijk” Andrea van Overveld-Guijken.

19.30 Jaarverslag 2018
1. Bij goedkeuring van de kascommissie en de vergadering wordt het financieel jaarverslag vastgesteld.
2. Bij instemming van de vergadering wordt het inhoudelijk jaarverslag vastgesteld door de
vergadering.

19.40 Bestuur
1. Aftredend: Anneke Maissan (penningmeester) om gezondheids redenen, Jelka Jungslager
(secretaris) om persoonlijke redenen.
2. Voorgedragen wordt Petra van der Boorn als secretaris.
Bij deze stel ik me graag aan jullie voor. Mijn naam is Petra van den
Boorn. In het bezit van het certificaat Natuurlijke Kraamzorg deel 1 en 2
en 2 jaar als praktijkdocent aan de opleiding verbonden geweest. Sinds
mijn kennismaking met Natuurlijke Kraamzorg draag ik deze een zeer
warm hart toe en verheug me middels een bestuursfunctie de
Natuurlijke Kraamzorg te mogen ondersteunen en de ontwikkelingen
verder te bevorderen.
19.50 Rondvraag

