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Beste mensen,
Alhoewel het jaar nog niet voorbij is, kijken we als bestuur terug op een belangrijk jaar voor de NVTA
waarbij we vooral hard gewerkt hebben om voor de vereniging de basis te herstructuren.
Bij de afgelopen ALV van 12 oktober zijn we er met elkaar in geslaagd om tot belangrijke besluiten te
komen. De belangrijkste besluiten vind je hieronder.
Nieuwe bestuursleden
We heten Cor van Geffen (PTSTA-O) hartelijk welkom als nieuw bestuurslid en we hebben afscheid
genomen van Danielle Nooteboom (secretaris) en Fenno Meijer (algemeen bestuurslid).
We zijn nog steeds zeer dringend op zoek naar een enthousiaste nieuwe secretaris en leden voor de
commissie Communicatie & PR en voor het Webteam.
Welke leden willen zich actief inzetten voor de NVTA?
Nieuwe ledencategorieën en contributie 2020
Om de administratieve- en financiële zaken te vereenvoudigen gaan we vanaf volgend jaar werken
met nieuwe ledencategorieën. Tevens is vastgesteld dat de contributie voor 2020 zal worden
bijgesteld. Dit is nodig met het oog op de inflatiecorrectie, maar ook om de stijgende kosten voor
onze vereniging te kunnen blijven financieren zoals onze website, de jaarlijkse bijeenkomsten en niet
onbelangrijk, promotie en groei van de NVTA! Ons ledenaantal groeit nauwelijks terwijl er veel
geïnteresseerden zijn in TA in Nederland. Wil de TA in Nederland zich verder blijven ontwikkelen,
zullen we ook als vereniging verder moeten groeien.
Nieuwe ledencategorieën en contributie 2020
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Aanpassing klachtenprocedure/externe klachtenafhandeling en nieuwe statuten
Tevens hebben we met elkaar het belangrijke besluit genomen dat de toekomstige afhandeling van
klachten uitbesteed gaat worden aan een externe partij; dit vraagt aanpassing van de statuten en
ook deze zijn door de leden goedgekeurd.
Het bestuur wil in samenspraak met een delegatie van opleiders uit de 4 werkveleden verder
gesprekken voeren met het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) om
dit verder uit te werken.
TA Magazine
Er is een nieuwe hoofdredacteur voor het TA Magazine: Sari van Poelje zal na 5 jaar afscheid nemen
en in het voorjaar van 2020 het stokje overdragen aan Beatrijs Dijkman.
Het bestuur bedankt Sari voor de bijzondere bijdrage die ze samen met de redactie heeft geleverd in
de totstandkoming van dit mooie blad.
TA Magazine is nog op zoek naar redactieleden!
Kijk op de website voor meer informatie.
Geslaagd!
Afgelopen week zijn in Rösrath de volgende leden geslaagd voor hun examen: Mirjam te Slaa en
Patrick Odendaal haalden hun CTA en Piet van Haaster zijn TSTA-examen. Hartelijk gefeliciteerd!
Congres 16 november!
En niet onbelangrijk…..
Aanstaande zaterdag 16 november is er het TA-Congres bij de Ruwenberg!
De NVTA viert 45 jaar Transactionele Analyse in Nederland met het eerste Nederlandstalige TA
Congres met als thema: Oude maskers / Nieuwe jassen!
Werken met Script in de praktijk.
Met Keynote spreker Manfred van Doorn, bekend van de Reis van de Helder.
Het congres is zo goed als uitverkocht. Wanneer je alsnog heel graag erbij wilt zijn, neem dan z.s.m.
contact op met het secretariaat van de NVTA (secretariaat@nvta.nl).
We zien heel graag daar!
Met hartelijke groet,
Bestuur NVTA
Steven Cornelissen (voorzitter)
Marieke de Groot (vicevoorzitter)
Alena Ondrekova (Penningmeester)
Secretaris (vacature)
Cor van Geffen PTSTA (algemeen bestuurslid)
Mieke Hehenkamp (algemeen bestuurslid)

