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1. DOELSTELLING EN MIDDELEN
Het in de statuten genoemde doel van de VvP en de middelen om dat te
bereiken zijn als volgt aangepast na vaststelling in de ledenvergadering
van 17 november 2008.
De VvP heeft als doel:
De Vereniging voor Psychodrama (VvP) is opgericht om psychodrama in
Nederland in meest brede zin te bevorderen. Psychodrama is een methode
die in vele sectoren binnen de samenleving toepasbaar is. Te denken valt
aan onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Binnen al deze sectoren
kunnen psychodramaturgen (mensen die zijn opgeleid om psychodrama
toe te passen) werkzaam zijn.
De vereniging wil een platform vormen en informatiepunt zijn voor
mensen met een passie voor of interesse in psychodrama. Psychodrama
beoogt ontmoeting. Juist dat wil de VvP faciliteren.
De VvP wil dit bereiken door:
- Bij te dragen aan de kwaliteit van de psychodrama-uitvoering. De
vereniging heeft geen eigen opleiding, doch heeft zich wel
verbonden aan Europese normen om de kwaliteit van de
psychodramaturg te waarborgen. Deze normen zijn bepaald door de
FEPTO (Federatie Europese Psychodrama Training Organisaties). De
VvP is als accreditatieorganisatie lid van de Fepto. Om volledig lid te
zijn van de VvP dient het lid aan deze normen te voldoen. Onder
lidmaatschappen wordt dit verder toegelicht.
- Het bevorderen van het ontstaan van intervisiegroepen.
- Contact onderhouden met opleidingsinstituten.
- De beroepsbelangen van haar leden behartigen binnen de geldende
maatschappelijke context. Zo is de vereniging ook lid van de NAP
(Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) die weer is
aangesloten bij de EAP (European Association for Psychotherapy).
Via het lidmaatschap van de NAP kunnen psychodramaturgen met
een eigen praktijk op het terrein van de gezondheidszorg
gefaciliteerd worden en zijn – als zij aan voldoende eisen voldoen –
afspraken met verzekeraars mogelijk. De vereniging heeft daartoe
een ethische code aangenomen, waaraan psychodramaturgen zich
dienen te houden en een klachtenreglement aangenomen, op grond
waarvan cliënten, die niet tevreden zijn over de geboden hulp hun
klachten bij een daartoe in gestelde commissie kunnen neerleggen.
- Het werven van leden en het bijhouden van een ledenadministratie.
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Het tweemaal per jaar raadplegen van de leden in een daartoe
bijeengeroepen vergadering De ledenvergadering is besluitvormend
orgaan. De vergadering wordt door het bestuur voorbereid en
bijeengeroepen.
Door het organiseren van workshops, waarvoor accreditatiepunten
worden gegeven.
Het vergaren en verspreiden van relevante informatie op het terrein
van psychodrama.

2. ETHISCHE CODE
Aanvullend aan beroepscode van de Nederlandse vereniging voor
Psychotherapie gelden voor de leden van de vereniging, die therapeutisch
met groepen (besluit ledenvergadering 11 november 2006) werken de
‘Richtlijnen en regels bij het werken met psychodramagroepen’ zoals te
vinden op de website van de vereniging en op te vragen bij het
secretariaat. Van de richtlijnen kan gemotiveerd worden afgeweken.

3. FEPTO (FEDERATIE EUROPESE PSYCHODRAMA
TRAININGSINSTITUTEN)
De VvP is lid van de FEPTO als accreditatieorganisatie voor Nederland en
het Nederlandstalig taalgebied van België. Dit betekent dat de VvP de
minimum opleidingsnormen voor psychodramaturg (psychodramaleider)
onderschrijft, jaarlijks contributie betaalt en bestuursleden van de VvP op
de jaarlijkse bijeenkomsten van de FEPTO vertegenwoordigd zijn. Hiervoor
worden gelden gereserveerd in de begroting.

4. KASCOMMISSIE
Door de ledenvergadering wordt telkens in de najaarsvergadering een
kascommissie benoemd, die de exploitatierekening van dat jaar na
opstelling door de penningmeester controleert. Deze commissie brengt
hiervan verslag uit in de voorjaarsvergadering en doet zo nodig
aanbevelingen. De commissie adviseert de ledenvergadering of de
penningmeester en daarmee het bestuur kan worden gedechargeerd.
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5. KLACHTENREGELING EN KLACHTENCOMMISSIE
De VvP is als beroepsvereniging voor leden, die therapeutisch werken,
verplicht een klachtenreglement te hebben op grond waarvan het mogelijk
is, dat er een door een cliënt een klacht kan worden ingediend bij een
daartoe ingestelde klachtencommissie. De VvP heeft het voorbeeld
klachtreglement overgenomen van de NAP, dat voldoet aan de eisen van
de Wet Klachtregeling Cliënten Zorgsector (WKCZ). De VvP heeft 2 leden
bereid gevonden in de commissie zitting te nemen. Er is nog geen
onafhankelijk voorzitter (jurist).
6. LIDMAATSCHAPPEN VVP
De nieuwe voorwaarden voor de verschillende lidmaatschappen van de
VvP zijn in de ledenvergadering van 17 november 2007 geaccordeerd.
Aanpassing was nodig om te kunnen voldoen aan de Fepto-normen
waaraan de vereniging zich heeft gecommitteerd. Door het besluit van de
ledenvergadering komen de verschillende lidmaatschappen zoals genoemd
in de statuten te vervallen.
- Ereleden
Op voorstel van het bestuur en na goedkeuring van de
ledenvergadering kan aan personen, die op bijzondere wijze een
bijdrage aan psychodrama het erelidmaatschap worden verleend.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Gedacht kan worden aan psychodramaturgen, die scholen hebben
opgericht en nationaal en/of internationaal bekendheid genieten
psychodrama te verbreiden en te stimuleren.
- Leden
Hebben vooropleiding (wetenschappelijk/HBO).
Voldoende opleiding en ervaring in psychodrama d.w.z. met goed
gevolg een basisopleiding, vervolgopleiding en de learning circle
hebben gevolgd wat leidt tot het certificaat CP (certificied
practitioner). Ook personen, die geregistreerd BIG psychotherapeut,
BIG geregistreerd GZ psycholoog, NIP psycholoog of Europees
geregistreerd ECP-er zijn en voldoende scholing (basisopleiding en
vervolgopleiding) en ervaring in psychodrama hebben, kunnen
geregistreerd lid van de vereniging zijn. Dit zal per situatie bekeken
worden. In ieder geval voldoen de leden aan de daartoe op
Europees niveau (Fepto) vastgestelde normen van een
psychodramaturg.
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Aspirant lid
Voldoende vooropleiding (wetenschappelijk / HBO).
Basisopleiding in psychodrama hebben voltooid bij een van de
scholen in het Nederlands taalgebied in Nederland en België (zie
website).
Belangstellende leden
Ten minste kennis hebben gemaakt met psychodrama via
oriëntatiecursus, workshop of anderszins (b.v. begonnen zijn met
basisopleiding). Een belangstellend lid kan zo nodig tijdelijk (b.v.
tijdens studie als nog geen inkomen uit beroep wordt verworven)
een beroep doen op een gereduceerd contributietarief van 1 euro
per maand. Het gereduceerde tarief kan maximaal 4 volledige
kalenderjaren worden genoten.
Steunleden
Staat open voor personen, verenigingen, bedrijven en instituten, die
de vereniging willen helpen hun doel te realiseren.

Leden dienen de doelstelling van de vereniging te onderschrijven.
De leden genoemd onder 1 t/m 3 hebben stemrecht en kunnen in
aanmerking komen voor alle functies binnen de vereniging.
De leden onder 4 en 5 hebben toegang tot de ledenvergadering, doch
hebben alleen adviesrecht. Verder kunnen de leden onder 4 en 5 genoemd
slechts op voordracht van daartoe gemachtigde leden door de
ledenvergadering benoemd worden in diverse functies binnen de
vereniging.
Deze tekst en de Feptonormen zijn terug te vinden op de website van de
VVP.

7. NAP (NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE)
De VvP is lid van de NAP en betaalt jaarlijks contributie voor dit
lidmaatschap. De NAP is gelieerd aan de European Association for
Psychotherapy. Hierdoor is het voor leden, die aan de voorwaarden
voldoen mogelijk om het Europese Certificaat Psychotherapist in de
module psychodrama te verwerven. De VvP beschikt over een
voorlichtingsbrochure waarin de leerroute wordt toegelicht (in november
2008 aan leden toegestuurd; staat ook op de website).
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8. TOEMANPRIJS EN TOEMANFONDS
De vereniging heeft enige jaren geleden de Toemanprijs in het leven
groepen. Toeman is de meisjesnaam van Zerka Moreno. In deze naam ligt
de stimulering, die middels het toekennen van de prijs wordt uitgedrukt
vervat. We zeggen feitelijk tegen de vrouw of man die hem krijgt: “Ga zo
door”.
In de ledenvergadering van 7 juni 2008 zijn de volgende uitgangspunten
afgesproken:
- Leden, die op het terrein van psychodrama iets (nieuws) hebben
uitgewerkt en/of uitgevoerd, wat de bekendheid en toepassing van
psychodrama bevordert, kunnen in aanmerking komen voor een
bijdrage uit het Toemanfonds.
- Jaarlijks wordt een bedrag van € 250 in de begroting opgenomen.
- Leden kunnen leden voordragen met vermelding van reden, waarom
zij menen dat het voorgedragen lid in aanmerking komt voor het
Toemanfonds.
- Voordrachten zullen op de website en via de nieuwsbrief kenbaar
worden gemaakt.
- Jaarlijks zal in najaarsvergadering van de leden de toekenning van
het Toemanfonds agendapunt zijn. Als er geen voordracht is wordt
de gereserveerde bijdrage van het exploitatiejaar toegevoegd aan
het fonds.

9. TUCHTRECHT EN NIET WETTELIJK TUCHTRECHT
BIG geregistreerde leden vallen onder het wettelijk tuchtrecht. De NAP
heeft voor om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van leden te
waarborgen een zogenoemd niet wettelijk tuchtrecht in het leven
geroepen. Leden van de VvP, die bij de NAP geregistreerd zijn
onderwerpen zich daarmee ook aan dit niet wettelijke tuchtrecht.

10. VERGADERKOSTEN BESTUUR
Bestuursleden kunnen in verband met reizen voor bestuursvergaderingen:
- 0,19 cent per kilometer of kosten openbaar vervoer 2e klas
declareren,
- verder is er een maximum vergoeding van € 12,50 per lid per
vergadering voor een maaltijd, indien de vergadering tussen 17:00
en 19:00 aanvangt.
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11. WERVING TEN BEHOEVE VAN WORKSHOPS VAN LEDEN EN
NIET LEDEN
In de ledenvergadering van 7 juni 2009 is besloten, dat leden op de
volgende wijze gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de VvP
om reclame te maken voor workshops en activiteiten.
- Leden mogen gratis hun website van praktijk/school linken aan de
website van de VvP.
- Een korte samenvatting van een workshop van leden wordt op
verzoek geplaatst op de website onder ACTUEEL. Maximaal 5 zinnen
en doorlinken naar eigen website voor meer informatie.
- Een workshop van niet leden kan – na goedkeurende screening
door het bestuur – op dezelfde wijze onder ACTUEEL geplaatst
worden tegen betaling van € 50,- voor 3 maanden.
Rechtstreekse doormailing via het adressenbestand van de VvP zoals
voorheen gebruikelijk was zal ophouden te bestaan.
Toevoeging ledenvergadering 13 november 2010 en 18 juni 2011:
Bestuursleden mogen eveneens betaalde workshops geven t.b.v. de VvP.
Om belangenverstrengeling te voorkomen is dit per keer te beoordelen
door het bestuur.

----------------------------------

7

