
Holistic Pulsing Netwerk Nederland België 

Nieuwsbrief november 2017 

 

Voortzetting Netwerk 

De eerste nieuwsbrief van het nieuwe 

bestuur ligt voor jullie. Na 

behoeftepeilingen bij alle Netwerkleden 

en bij pulsers van de school van Godfried 

Kleinsmann ervaren wij voldoende 

draagvlak om het Netwerk te gaan 

voortzetten. Wij zijn er heel blij mee en 

hebben er zin in! 

Wij hebben ook andere opleiders 

gevraagd om onze enquete te mogen 

verspreiden, maar hebben daarop helaas 

geen reacties ontvangen. Momenteel 

lopen er nog verschillende contacten met 

mensen die HP scholingen verzorgen in 

het kader van brede massageopleidingen. 

Wij bespeuren daar een duidelijk 

enthousiasme. We willen onze activiteiten 

ook open gaan stellen voor deze cursisten 

cq. mensen uit deze netwerken (met 

minimaal HP-1 of daaraan evenwaardige 

vaardigheden). 

 

Uitslag behoeftepeiling 

Gebleken is dat het merendeel van de 

pulsers vooral belangstelling heeft voor  

nieuwsbrieven (2 x per jaar) en pulsen van 

elkaar tijdens Netwerkdagen (2 x per jaar). 

Zie de samenvatting in de bijlage voor de 

precieze resultaten. 

Activiteiten Netwerk 

Wij zullen ons dan ook daarop gaan 

richten. Voor het bespreken van zakelijke 

aspecten, ervaringen en organiseren van 

intervisiebijeenkomsten leggen we het 

initiatief bij jullie zelf. 

Daarnaast  houden we de website in de 

lucht en actualiseren we deze.  

Kijk op: www.holisticpulsingnetwerk.nl 

 

Lidmaatschap en contributie  

De jaarlijkse contributie voor leden zal  25 

euro bedragen. Dit bedrag kan worden 

overgemaakt op rekeningnummer NL 11 

INGB 0005659190 t.n.v. Holistic Pulsing 

Netwerk. De contributie is tbv het jaar 

2018. Graag betalen voor 1-1-2018. 

Netwerkdag zaterdag 10 maart 2018  

Noteer deze dag alvast.  Opgeven kan ook 
al (graag!) via 
info@holisticpulsingnetwerk.nl 
Aanvang: 9.30 uur (inloop met koffie). 
Pulsen: 10- 13 uur en 14-17 uur. Zelf lunch 
meenemen 
Locatie: Nijmegen of Utrecht 
Meer informatie volgt eind januari 2018. 
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Opmerkingen en vragen 
 
Wij ontvangen van jullie graag suggesties 
en tips voor de nieuwsbrieven en de 
website. 

Als je gegevens op de website niet meer 
kloppen, vernemen we dat ook graag via 
hierboven genoemde mail. 
 
 
 

Wouter Allan, Leo de Vetten, Ella Buis 

 


