
Verslag ALV 21 mei 2019 
 
 

1. Verslag van ALV 22 mei 2018: 
Overlopen en goedgekeurd 
 

2. Financiële jaarstukken: jaarrekening en balans 2018 
Opmerkingen:  
- de (nieuwe) boekhouder boekte meer in 2018 t.o.v. vorige jaren (waar in een later 

boekjaar werd gedaan) waardoor nu het jaar in verlies eindigde. Dit komt weer 
even in 2019. 

- In 2019: begin vh jaar een etentje ter afscheid van het oude bestuur. 
- In 2019: we veranderden van bank 
  
Het bestuur wordt ontlast. 

 
 

3. Mededelingen 
 
3.1. Terugbetalingssysteem klinisch psychologen, eerstelijns zorg. 

Op de website van de VVKP vind je alle informatie. 
Korte samenvatting: Kl.psych kunnen zich verbinden aan een GGZ en via 
doorverwijzing door een huisarts of psychiater kunnen cliënten 4 sessie volgen 
aan 11euro remgeld. (tarief kl.psych: 60euro voor 1e sessie, 45euro voor 
volgende 3 sessies), dit kan verlengd worden met 4 sessies. 
Slechts 10%van alle kl.psychologen hebben zich ingeschreven en er heerst 
voornamelijk veel tegenkanting o.w.v. verschillende redenen.  
(zie https://www.vvkp.be) 

 
De terugbetaling voor psychotherapie door de mutualiteiten blijft nog 
doorlopen. 

 
3.2. Stavaza wettelijke erkenning psychotherapie 

Aanpassing in het wetsontwerp (in professionele stage mogen ook 
psychotherapeutische handelingen worden uitgevoerd door kl.psychologen) 
Er wordt niets omschreven over psychotherapie. 
De werkgroep erkenning volgt dit verder op, en brengt ons op de hoogte 
wanneer er zaken zijn die voor onze leden van toepassing zijn. 

 
 

4. Jaarverslag VBEGP en werkgroep erkenning 
 

4.1. Bij de oprichting enkele jaren geleden was de werkgroep het actieve orgaan 
van de vzw en het bestuur meer pro forma. Het voorbije jaar merkten we dat 
het van belang is dat bestuursleden met andere besturen in overleg gaan. Het 
onderscheid was niet meer helder. In april organiseerden we een vergadering 
met (bijna) alle leden van zowel de werkgroep als het bestuur om duidelijke 
afspraken te maken. 

 
De voorzitter van de werkgroep, Lief Konings, en de voorzitter van het 
bestuur, Maya Van Zelst, houden een directe lijn met elkaar rond de 
ontwikkelingen die er zijn. Als het nodig is (als er nieuwe zaken zijn rond de 
wettelijke erkenning), schieten we allen meer in actie en komen we vaker 
samen. 

 

https://www.vvkp.be/


4.2. We organiseerden het voorbije jaar een ontmoetingsavond in Leuven met 
(bestuurs-)leden van VVCEPC waar we ook twee bestuursleden van BWP 
uitnodigden om toelichting te geven. De ‘kramp’ van enkele jaren geleden is 
voorbij en er is nu veel meer ruimte en openheid voor dialoog. (Misschien 
komt in de toekomst de mogelijkheid om ook lid te worden van de BWP.)  
Gestalttherapie op de kaart blijven zetten, vraagt investering. 

 
Er is een fijn contact met het (nieuwe) bestuur van de VVCPC (zij zijn gelinkt 
aan BWP) en we organiseren samen activiteiten. Maya wordt als voorzitter 
uitgenodigd om deel te nemen aan de junidag van VVCPC, ook andere leden 
van VBEGP kunnen zich hier inschrijven.  

 
4.3. Na het congres in Rotterdam wensten we verder te bouwen op de 

inspirerende lezing van Veerle Meurs. Wij organiseren een studiedag op 6 
december waar Veerle Meurs, Gina De Vos en andere sprekers uitgenodigd 
worden: “Vloedlijnen aan het werk”. 
VVCEPC organiseert nadien een fuif. Deze dag en avond hopen we meer 
ontmoeting tot stand te brengen tussen de leden van beide verenigingen. Dat 
wordt een heel boeiende dag en leuke avond. 

 
OPROEP:  We zoeken mensen om deze dag mee vorm te geven. Het is een heel 

fijn ploegje, interessant en inspirerend!  
Wie zich wil engageren, maak je kenbaar aan één van de 
bestuursleden. Welkom! 

  
4.4. Er was er weer contact met SBG, de Waalse beroepsvereniging. Zij hebben 

een nieuw bestuur, met positieve energie. Ook deze contacten worden warm 
gehouden. 

 
 

5. Er zijn geen vragen of opmerkingen 
 

 
Aanwezig: 
 
Pau Derkinderen 
Maya van Zelst 
Anja Van Oostende 
Sara Maquoi 
Claude Vandevoorde 
Hilde Eilers 
Chris Vanderhaeghen 
Carolien Jongbloed 
Marianne De Wulf 
 
Verontschuldigd: 
Lieve Talloen 
Mia Van der Veken 
Lief Konings 
 
 
 
verslag: Sara Maquoi  
 


