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 De organisatoren van deze dag waren de leden van de focusgroep Beroepsvereniging, 
wiens taken verruimd werden n.a.v. het beeïndigen van het EutonieNetwerk.
Om verder te ijveren voor de Eutonie een grotere bekendheid te geven, is een werkbare 
continuïteit  belangrijk ...

Wat is de volgende stap ?

 Arno Vansichen begeleidde ons in de aard van het Waarderend Onderzoek naar een 
volgende fase om duidelijk en concreet als vereniging verder te kunnen werken, en dit voor 
zowel eutoniepedagogen als voor alle geïnteresseerden.
Die zondag waren we met een 30 tal aanwezig, een aantal lieten weten afwezig te zijn.
De ruime zaal van de Steinerschool te Lier omkadert een gemoedelijke sfeer. 
Rita d’Heer liet ons eutoniemomenten proeven, met een bamboestokje, elkeen in voeling komen 
met zichzelf en met de ander. Linda Wilms zorgde voor de voedende hapjes en soep. 
Eutoniemateriaal kon bij de standjes van de VES en het voormalige netwerk bezocht worden, 
tussendoor werd beeldmateriaal geprojecteerd op een scherm ...

 Hoogtepunt van de dag was de oprichting van de Vereniging voor Eutonie  met 
vzw-structuur. Karlien Missinne toont ons een huis met kamers, dat ruimte biedt voor velen 
en structuur geeft om de vele aspecten van eutonie verder te laten ontwikkelen. 
Vooraf lichtte Mieke Braet toe hoe we daartoe gegroeid zijn, met stimulans van een vroegere  
enquête van Jill Penton en Steven Oosters, en de jarenlange werkzaamheden van de kerngroep 
van het EutonieNetwerk. Drijvende krachten waren hier Jef Verscuren, Geert Deschacht, 
Renild Van den plas, Magda Ooms, Lucas De Prins en Marleen Polfliet.

 Om de doelstellingen en statuten van de nieuwe vzw ruim en duidelijk te krijgen, 
waren meerdere bijeenkomsten nodig. Uiteindelijk legt Hanneke Hoos ze ons voor:

•  Art 1.  Naam:  Vereniging voor Eutonie, VvE
•  Art 2.  Adres:  Bredestraat 387, 9300 Aalst - ger. arr. Oost-Vlaanderen
•  Art 3.  De vereniging heeft tot doel te ijveren voor:

a) Het bekendmaken van de eutonie en het aanbieden 
van een platform voor haar leden. 

b) De erkenning, de ondersteuning en het beschermen 
van de kwaliteit van het beroep eutoniepedagoog VES®
(zie het beroepsprofiel)

c) Kwaliteitszorg, professionalisering, netwerkfunctie 
en het behartigen van de beroepsbelangen zijn 
belangrijke aandachtsgebieden. 

 Er zijn 6 bestuursleden verkozen. Zij vormen samen de Raad van Bestuur en 
hebben de taak de krachtlijnen voor de vereniging uit te zetten in samenspraak met de leden:
An Matthé, voorzitter, Mieke Braet, secretaris, Karlien Missinne, penningmeester.
Hanneke Hoos, Jill Penton en Chantal Dufour, bestuursleden.

Dit moment werd bekrachtigd door met z’n allen een fysieke stap vooruit te zetten, de 
bestuursledeneen vanuit een binnencirkel, een buitencirkel gevormd door alle aanwezigen. 



Samen een stap naar het midden, door elkaars nabijheid gesteund en vertrouwen scheppend ... 
Een krachtig moment ! 
Waar we een glaasje bubbels lieten op klinken ... 
Een potje ontkiemende waterkers-zaadjes werd ons als geschenk, door Linda gegeven . 

 Na de  middagpauze werden de focusgroepen in de kamers geplaatst, als aanzet 
om daadwerkelijk verder te werken. Verantwoordelijken voor een focusgroep/kamer en het 
aangaan van een commitment rond een thema werden noodzakelijk geacht om de impulsen, 
inspiratie en coördinatie te bundelen en verder uit te werken. 
Hoe vaag, pril of stevig een focusgroep al is, het heeft potentie in zich om te groeien, zich verder 
te vormen ... In sommige focusgroepen boden zich geen ‘trekkers’ aan, wel belangstellenden. 
En zo kwamen aan bod: 

-  Doelgroepen:
 Burnout – CVS -  fybromyalgie:  Rita Reyniers - Rita.Reyniers@telenet.be
 Psychiatrie:  Leen Ide - lena.ide@gmail.com
 Personen met mentale handicap:  Margriet Dehaene - margrietdehaene@gmaiil.com
 Ouderen /ouder worden, her-inneren:  belangstellenden 
 Onderwijs
 Gezondheid ‘Eutonie en preventie’:  héél wat teksten daarover  

-  Boek en Wetenschap:  Josefine Goyvaerts -  josefine.goyvaerts@scarlet.be  

-  Website en Public relations: 
Website:  Walter Van Gorp - walter.vangorp@eutonieschool.org 

 Public relations:  Renild Van den plas - renild.vdp@gmail.com

-  Interne Werking: 
 Nieuwsbrief en mailing:  Marleen Polfliet - marleen.polfliet@telenet.be



-  Beroepsvereniging:
 huishoudelijk reglement 
    & beroepsprofi el:  Jill Penton - jill.pentom@iae.nl

Katrien Janssen - janssen.katrien@me.com
Hanneke Hoos - hannekehoos@gmail.com
Karlien Missinne - karlien.missinne@gmail.com

-  Navorming en bijscholing:  belangstellenden 

-  Vlaamse Eutonie School:  vraag naar kamer i.v.m. de continuïteit van de school  

Heb je interesse voor ‘n focusgroep, aarzel dan niet de betrokken verantwoordelijke te contacteren.

 Walter Van Gorp en Greta Enckels schenken vanuit de VES een donatie, zodra de 
Vereniging offi cieel gestart is. 

 Een warme dank aan ieder, door An Matthé als voorzitster van de Vereniging. 
Behoedzame zorg voor elkaars inzet en werk, transparantie ...  zijn waarden die verder resoneren.
Het eutoniewerk mag als golven verder gedijen in een ruimer maatschappelijk veld zodat het 
velen ten goede komt.
Van harte gedragen door de prille bestuursleden, de eutoniepedagogen en belangstellende 
medewerkers, vroegere en toekomstige, elk vanuit hun diverse betrokkenheid om eutonie 
verder te laten ontplooien ...

tekst Marleen Polfliet
uit het verslag van Hanneke Hoos

“Hier in dit lichaam bevinden zich de geheime rivieren,  hier zijn de zon en de maan, evenals 
alle pelgrimsoorden. Ik heb nooit een andere tempel getroffen zo zalig als mijn eigen lichaam”   
Tantrisch lied 
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Dit is de eerste nieuwsbrief van de nieuwe “Vereniging voor Eutonie”.

We willen leden informeren over wat er zoal gaande is met betrekking tot eutonie en verder 
bouwen  op de werking van het vroegere Eutonie Netwerk.
Onder de redactie van Marleen Polfl iet en Kristina Nijs.

Ook jij kan hier bijdragen onder de vorm van een tekst, een verslag, een tekening, foto’s, 
als medewerker of verantwoordelijke van een focusgroep/kamer.
Stuur dit naar:  marleen.polfliet@telenet.be

Je kan lid worden door een bedrag te storten op rekeningnr. BE51 0016 0101 0662, 
BIC GEBABEBB van de Vereniging voor Eutonie, met vermelding “lidgeld 2015” :

- vanaf 20 € ben je steunend lid.
- 40 € voor actieve eutoniepedagogen die via deze weg hun profiel willen plaatsen

en cursussen wensen aan te kondigen.

Varia :

•  Reva-beurs in Gent, Flanders Expo, informatiebeurs voor mensen met een beperking, 
23, 24 en 25 april 2015 -  www.reva.be.

•  Congres, Senioren in de maatschappij, in Antwerpen, De Stroming, 7 mei - 
www.hetboekenpodium.eu.

•  Studiedag in Leuven omtrent ‘Leven met chronische pijn’, dinsdag 19 mei - 
  uitgebreid programma via www.ksgv.nl.

•  Internationaal Congres van Body-Mind Centering Association, BMCA in Gent, 
van 27 mei tot 1 juni - Eutonie bijdrage d.m.v. tekst en uitgebreid programma via 
https://bmcassociation.org/conferences.

•  Gezondheidsbeurs in I.C.C. Gent, 17 en 18 oktober 2015 - www.gezondheidsbeurs 
(wij zoeken nog medewerkers voor de Eutoniestand).

•  Eutonie folders zijn volop beschikbaar om te verdelen, op te vragen bij de VES of bij
Renild Van den plas - renild.vdp@gmail.com.

•  Het tijdschrijft WELISWAAR, welzijns-en gezondheidsmagazine van de Vlaamse Overheid
is gratis aan te vragen via weliswaar@abonnementen.be.

  Dit tijdschrift bevat interessante artikels om en rond gezondheidszorg. 

Je kan nog terecht op het ‘interactief platform‘ van www.eutonie.be.

Ook op                       vind je een forum voor Eutonie, beheerd door Katrien janssen.


