
Notulen ALV 19 maart 2022 

 

Aanwezig: 

Fysiek Online 

Alexander Postma Mariëtte van Hooff 

Peter Hagel Nanny Landman 

Corine Karssen Peter van Lit 

Cora de Kievid Suzanne Boerma 

Annet van Oss Sandra Djukanovic 

Tanja van Bemmel Janine Grothauzen 

Michael Kooistra Elmie van Deursen 

Babs Bos Maria Maas 

Harro Hilgeman  

Christi Jansman  

Mickey van der Laan  

Ilona de Haas  

Paul Gielen  

 

Agendapunten 

 

Opening 

Ilona heet iedereen welkom bij de ALV. 

 

Notulen vorige ALV 

Geen op- of aanmerkingen vanuit de leden of het bestuur. Notulen vorige ALV zijn akkoord 

bevonden. 

 

Financieel jaaroverzicht 

- Goedkeuring realisatie 2021: unaniem vastgesteld 

- Begroting 2022 met toelichting: unaniem vastgesteld 

 

Bestuursbeleid 

De afgelopen jaar heeft het bestuur van de BOvV zich gericht op het vergroten van de zichtbaarheid 

via social media (met name Ilona de Haas en Harro Hilgeman) en het opstarten van intervisie-/ 

supervisiegroepen (Christi Jansman). De groepen worden doorgaans goed bezocht. 

 

Er zijn geen nieuwe bestuursleden aangemeld. Drie zittende bestuursleden beëindigen hun 

bestuursfunctie dit jaar. Secretaris Paul Gielen stopt per deze ALV, ad interim voorzitters (gedeelde 

functie) Harro Hilgeman en Ilona de Haas stoppen in het najaar (per volgende ALV). De 

penningmeester heeft aangegeven uit het bestuur te stappen met de ALV in voorjaar 2023. 

De vacature van voorzitter staat vanaf november 2021. Tot op heden zijn er nog geen aanmeldingen 

voor deze functie. 

 

Commissies 

Klachtencommissie: 

Aanvankelijk was er een kwaliteits- en een klachtencommissie. Nu is alleen de klachtencommissie, 

die wordt beheerd door Annet van Oss. Hiervoor onze grote dank! 

Er zijn in 2021 geen klachten bij de klachtencommissie behandeld. 

 

Kascommissie: 



De kascommissie bestond deze keer uit Corine Karssen en Alexander Postma. Zij hebben hun 

goedkeuring gegeven voor het financieel jaaroverzicht van 2021. Ook voor hun inzet onze grote 

dank! 

 

Voortgang bestuur en BOvV 

Per direct wordt een secretaris gezocht en per vorige ALV een voorzitter, vanwege de aftredende 

bestuursleden (zie bestuursbeleid). Voor de ALV hadden nog geen leden zich aangemeld. Tijdens de 

ALV gaven Cora de Kievid, Corine Karssen en Alexander Postma aan interesse te hebben in de functie 

van respectievelijk algemeen bestuurslid en secretaris. We gaan met elkaar in gesprek wat de 

mogelijkheden zijn. 

 

Het bestuur heeft met de leden gedeeld, dat wanneer we op 1 mei a.s. geen volwaardig bestuur 

hebben de BOvV in zijn huidige vorm niet blijft bestaan. Op dat moment zullen we realistisch moeten 

zijn en de BOvV moeten opheffen. Deze beslissing ligt niet bij het bestuur, maar is een beslissing 

waar we jou als lid voor moeten en willen laten stemmen. 

Daarom willen we het volgende digitaal ter stemming brengen: 

 

Wanneer er op 1 mei 2022 de vacatures van voorzitter, secretaris en minimaal één algemeen 

bestuurslid niet zijn ingevuld, dan gaan we als BOvV over tot ontbinding en vereffening, artikel 17 

uit de statuten. 

De aanwezige leden gaan akkoord om deze beslissing in april digitaal ter stemming te brengen. 

Als de BOvV over gaat tot ontbinding en vereffening, dan worden globaal de volgende stappen 

doorlopen: 

 

Stap 1:  

Stemming wel/ niet overgaan tot ontbinding en vereffening van de BOvV. 

 

Stap 2: 

Het bestuur “in liquidatie”: 

- gaat uitzoeken hoe de BOvV notarieel te ontbinden en dit uiteindelijk in praktijk brengen. 

- gaat na wat er gaat gebeuren met alle producten van de BOvV en producten die beschikbaar zijn 

voor leden, zoals digitale logo’s, coachings-pdf, document met algemene voorwaarden en 

naambordjes. En waar we uiteindelijk dit eigenaarschap onderbrengen. 

- maakt afspraken over het stoppen van het afnemen van producten, zoals webhosting, PE-systeem/ 

register en factureringssysteem. 

- gaat in overleg met partijen waarmee wij samenwerken over wat er gebeurd met de huidige 

afspraken/ producten voor BOvV-leden, zoals Chivo, Balansportaal, testjevitaliteit.nl en de 

verzekeraar voor collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Stap 3: 

- Tijdens een ALV (waarschijnlijk okt./nov. 2022) stelt de vergadering vast wat de bestemming van 

het batig saldo wordt, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

Verkennen laagdrempelig en informeel alunetwerk/ behoefte 

Naast dit proces kunnen de huidige leden met elkaar en het bestuur in overleg of de leden op andere 

wijze met elkaar verder willen, denk aan intervisie, supervisie, beschikbaar houden van huidige BOvV 

producten. Ideeën hierover zijn welkom. Voor 1 juni een beslissing over nemen? 



Verder is in een poll de behoefte gecheckt van de aanwezige leden. Waar zij vooral behoefte aan 

hebben is: 

- Een kwaliteitsregister/beroepsregister (De erkenning van de vitaliteitsprofessional), o.a. om 

bij opdrachtgevers aan te tonen lid te zijn van een beroepsvereniging. 

- Het netwerk en het contact met vakgenoten 

- Het kunnen deelnemen aan intervisie en/ of supervisie 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

Extra input vanuit de leden: 

- Het is niet altijd even duidelijk waar de BOvV voor staat. Ook is het bestuur van de BOvV 

weinig persoonlijk zichtbaar geweest. Dit heeft onder meer te maken gehad met de situatie 

rondom corona. 

- Chivo is ooit opgericht vanuit een gevoel van boosheid over wat er tegenwoordig op de 

markt is op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Chivo heeft zich hard gemaakt om zin van 

onzin te scheiden en dit duidelijk naar buiten te brengen. Dit zou voeding kunnen zijn voor de 

BOvV om het vak vitaliteit duidelijker naar buiten te kunnen brengen.  

- Peter Hagel heeft als idee geopperd om het vak Vitaliteitstherapeut te promoten door door 

het land te gaan. Christi Jansman heeft aangegeven hierbij te willen ondersteunen. We zijn 

erg blij met dit initiatief. Wanneer de BOvV wordt gecontinueerd zullen we vanuit het 

bestuur hier gebruik van gaan maken. 

 

Sluiting: 



Afscheid Paul Gielen als vertrekkend bestuurslid 

 

 

 


