JAARVERSLAG 2013
Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten
1. Uitwerking beleidsplan
Zoals in voorgaande jaren heeft de CVPPP in 2013 haar kernactiviteiten voortgezet:
publiceren van Psyche & Geloof, houden van een congres, en bijeenkomen in kringen.
Om dit te faciliteren zijn er gedurende het jaar uiteraard ook weer vergaderingen geweest van
de redactie, de congrescommissie, het bestuur; en eens per jaar ook een ‘brede’ vergadering
van deze drie groepen met elkaar.
Daarnaast heeft het bestuur gewerkt aan enkele speerpunten uit het ‘meerjarenbeleidsplan
2010-2014’. De inzet in 2013 was met name op: 1. versterken van de ledenrelaties; en 2.
samenwerking met partnerorganisaties. Meer hierover in het onderstaande.
2. Ledental
Per 31 december 2013 telt de vereniging de volgende aantallen leden:
 gewone leden:
323
 aspirant(=student)leden: 94
 buitengewone leden:
34
--------Totaal: 451
In 2013 hebben 33 leden hun lidmaatschap beëindigd, met als meest voorkomende redenen:
gebrek aan betrokkenheid, drukte i.v.m. GZ-opleiding, beëindiging praktijk, en bezuiniging.
Er zijn 55 mensen lid geworden van de vereniging - 33 gewoon lid, 15 aspirant(student)lid, 7
buitengewoon lid. 15 studenten zijn in 2013 afgestudeerd en per 2014 gewoon lid geworden.
Verder zijn er particulieren en instellingen met een abonnement op P&G; per 31-12-2013:
 62 particuliere abonnementen en
 40 instellingsabonnementen.
3. Nieuwsbrief
Een uitgebreide nieuwsbrief is in 2013 niet gemaakt, bij gebrek aan kopij en redactionele
man/vrouwkracht. Wel zijn enkele korte mailings naar leden verzonden, onder andere om te
informeren over het voorjaarscongres. De redactie van nieuwsbrief/mailings bestaat uit
Hanneke Nijkamp en Bart Gooijer.
4. Kringen
De inzet voor kringen in 2013 is één van de activiteiten waarmee het beleidsspeerpunt
‘versterken ledenrelaties’ wordt geconcretiseerd.
Bestuurslid Wypkjen Glas heeft de vorming van twee nieuwe kringen in 2013 gefaciliteerd.
Zij houdt bij wie heeft aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan een kring en
probeert belangstellenden met elkaar in contact te brengen. Tevens is Wypkjen
aanspreekpersoon voor vragen over kringen. Met name onder nieuwe leden is er veel
belangstelling om deel te nemen aan een studie- of intervisiekring; ook studenten zijn welkom
om kennis te maken met en desgewenst aan te sluiten bij een kring. Een overzicht van de
kringen, inclusief contactgegevens, staat op de website.
In 2013 zijn er twee nieuwe kringen gestart, namelijk:
- kring Leiden e.o. met als contactpersoon Anneke de Vries
- kring Nijkerk/Amersfoort, een intervisiekring, met als contactpersoon Gerrie Ham.
Daarnaast zijn de bestaande kringen voortgezet:
- kring West (Dordrecht, Rotterdam, e.o.) met als contactpersonen Heleen Rawitch-de
Ronde en Jan Teerds;
- kring Noord Holland met als contactpersoon Martine Trauschke;
- kring Midden (Utrecht e.o.), met als contactpersoon Bert van Wijk.
- kring Noord-Oost (Zwolle e.o.) met als contactpersoon Henk Stulp.
Daarnaast zijn er leden actief in een tweetal ‘verwante kringen’, vermeld op de website: een
studiekring voor psychiaters en een intervisiekring in Eindhoven. Deze kringen zijn niet officieel
aan de CVPPP verbonden maar er nemen wel CVPPP leden aan deel.
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5. Studenten
In februari 2013 heeft er een ‘studenten brainstorm’ plaatsgevonden van bestuursleden
Wypkjen Glas en Hester Burger-Kooistra met studenten uit diverse universiteitssteden die
fungeren als contactpersoon voor de CVPPP: Jacolien van der Maas (Leiden), Janneke
Jansen (Nijmegen), Nelleke Bremmer (Utrecht) en Henk-Jan Seesink (Nijmegen). De
brainstorm draaide om de vraag hoe de CVPPP studenten kan bereiken en betrekken, en wat
de CVPPP studenten kan bieden. Het bleek dat studenten en de CVPPP wederzijds veel aan
elkaar kunnen hebben. Vanuit de studenten kwamen leuke ideeën zoals een bijeenkomst of
excursie organiseren voor student-leden, bijvoorbeeld een rondleiding in een christelijke
praktijk. Dit sluit aan bij een actueel onderwerp voor studenten: wil ik juist wel of niet in een
christelijke setting werken? Ook bleek dat studenten het leuk en belangrijk vinden om lid te zijn
van een kring en dat het kringlidmaatschap onder studenten extra onder de aandacht gebracht
kan worden. In komende jaren willen we dit uitwerken en omzetten in actie.
5. Psyche & Geloof
De redactie van Psyche & Geloof bestond in 2013 uit Antoinette Bolt, Arthur Hegger, Nicolette
Hijweege, Bert Loonstra, Piet Verhagen (eindredacteur) en Harm Wijnalda (secretaris).
Corrector voor deze jaargang was wederom Johan Sonnenschein. In de loop van het jaar is
Joël van Aalderen toegetreden tot de redactie. We zijn blij met zijn versterking!
Ook is er een redactieraad actief, bestaande uit CVPP-leden en niet-leden. Aan de
redactieraad nemen anno 2013 deel: Arjan Braam, Vincent van Bruggen, Ruard Ganzevoort,
Gerrit Glas, Jacques Kerssemakers, Harold van Megen, Martine Noordegraaf, Joke van
Saane, Marcel Sarot, Rien van Uden, Peter Voorwinden, Martin Walton en Herman Westerink.
De wetenschappelijke methode van dubbel blind reviewen door de redactieraad is al jaren een
sleutel tot een kwalitatieve verbetering van de bijdragen.
De redactie heeft ook voor de 24e jaargang weer een viertal boeiende edities Psyche &
Geloof tot stand gebracht. De eerste editie was een pittig themanummer over
epistemologische grondslagen in christelijke psychologie. De tweede editie was een prikkelend
themanummer over het biopsychosociale model, dat al dan niet uitgebreid zou kunnen worden
met een spirituele dimensie. De derde editie had als thema ‘de chronisch zieke mens’, en de
vierde editie bevatte artikelen over diverse onderwerpen. Er zijn in 2013 welgeteld 2
overzichtsartikelen, 11 theoretische, 5 onderzoeksartikelen gepubliceerd. Onze dank en
complimenten aan de 33 auteurs en enkele recensenten voor hun bijdragen.
Voor hun wederom deskundige inzet in 2013 dankt het CVPPP-bestuur de redactie,
redactieraad, auteurs, corrector, en uitgeverij Boekencentrum. In het bijzonder gaat onze
waardering dit jaar uit naar Arthur Hegger, redactielid van het eerste uur en medeoprichter
van de CVPPP. Eind 2013 heeft Arthur afscheid genomen als redactielid, na 25 jaar moedige,
scherpzinnige en betrokken inzet. De redactie heeft op gepaste wijze afscheid genomen. In de
eerstvolgende ledenvergadering zal Arthur nog vereniging breed gehuldigd worden.
6. Congressen
Op 6 april 2013 vond het voorjaarscongres van de CVPPP plaats, met ledenvergadering, in de
Herberg te Oosterbeek. Het thema luidde: Van preuts tot pervers – seksualiteit in christelijke
hulpverlening. Sprekers waren Kees den Hamer, Bart van den Brink en Gerrit Herwig, die alle
drie zowel een lezing als twee workshoprondes verzorgenden. De waarderingen voor de
lezingen en workshops liepen uiteen van inspirerend tot soms tenenkrommend. Vooral de
opening van dagvoorzitter Annette Bouwhuis oogstte lof in de journalistieke samenvatting in
het ND. Tijdens het congres vond de CVPPP ledenvergadering 2013 plaats.
Het congres was met zo’n 80 deelnemers goed bezocht. En dat voor een dag die
georganiseerd was door een relatief kleine congrescommissie. Een groot compliment en onze
dank daarvoor aan organisatoren Annette Bouwhuis-van Keulen, Matthias Jongkind, Hendrien
van de Koot en Talitha Kooistra-Boot! Tijdens het congres hielp ook Nelleke Bremmer mee en
maakte daarmee haar intrede als nieuw lid van de congrescommissie. Met bijzondere dank
aan Annette Bouwhuis en Matthias Jongkind (laatstgenoemde kon helaas niet aanwezig zijn),
die beiden met dit congres ook afzwaaiden uit de congrescommissie.
Een tweede congres in 2013 bleek bij onderbezetting van de congrescommissie niet
haalbaar. We besluiten eerst te richten op versterking van de commissie, om in 2014 weer
slagvaardiger te werk te kunnen gaan.
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7. Website
Van de website van de vereniging www.cvppp.nl is veel gebruik gemaakt, o.a.
- om hulpverleners te zoeken/vinden via de online verwijslijst;
- om gegevens over aanstaande congressen te vinden - de site is dé Nederlandstalige
vindplaats voor congressen m.b.t. geloof en psychologie;
- door CVPPP-leden, via inlog, om hun geregistreerde gegevens te actualiseren;
- door kandidaat leden, voor aanmelding voor lidmaatschap.
8. Financiën
De financiële jaarrekening over het boekjaar 2013 en de begroting 2014 vindt u in een apart
document. Met dank aan Krista Schaeffer-van Leeuwen, penningmeester, (en haar echtgenoot
Reinier) voor alle inzet ten behoeve van de financiën. Voor bijzonderheden verwijzen we naar
de genummerde opmerkingen onder aan het financiële overzicht. De financiële jaarstukken
worden door een kascontrolecommissie gecontroleerd.
Zoals gebruikelijk nam Boekencentrum dit jaar de administratie van abonnementen en inning
van contributies voor zijn rekening.
9. Bestuur
Het bestuur bestond in 2013 uit Hester Burger-Kooistra, Wypkjen Glas, Bart Gooijer
(secretaris), Ewoud de Jong (voorzitter) en Krista Schaeffer-van Leeuwen (penningmeester).
Het bestuur ziet terug op het verenigingsjaar 2013 met dankbaarheid voor:
- vier boeiende en vakkundig geredigeerde edities van Psyche & Geloof;
- blijk ban betrokkenheid van leden bij de CVPPP, gezien de opkomst bij het
voorjaarscongres;
- de studie- en intervisiekringen waar leden enthousiast aan deelnemen, en de
uitbreiding met twee nieuwe kringen;
- het kunnen formaliseren van een partnerschap met ForumC (waar al 2 jaar naartoe
gewerkt was) en waarvan in komende jaren moet blijken welke voordelen het kan
bieden aangaande samenwerking m.b.t. congressen, publiciteit, en meer;
- de inzet van veel leden voor congressen, kringen, Psyche & Geloof, ledenvergadering,
en bestuur om daarmee het verengingsleven mogelijk te maken en samen te werken
aan de doelstellingen van de CVPPP:
“een platform bieden om vanuit het christelijke geloof inspiratie te vinden en via reflectie en
onderlinge relatie de beroepsuitoefening van leden te versterken en verdiepen. En door
relaties met kerken en maatschappelijke instanties wil de CVPPP, vanuit geloof en
wetenschap, bijdragen aan de geestelijke gezondheidszorg en het pastoraat.”

Namens het bestuur,

Bart Gooijer
Secretaris
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