
 

 

December 2017, 

 

Beste leden van de Spirituele Nationale Unie, 

 

Het gaat goed met de verenging en dat is natuurlijk fijn om te vermelden! 

Op deze wijze brengen we gezamenlijk het vakgebied op professionele 

wijze naar buiten. Gebruik het logo van de SNU ook op jouw site zodat 

steeds meer mensen zien dat we voor kwaliteit en uniformiteit staan. 

Leuk nieuws is ook dat wij vanaf 2018 Een Nederlandse Duitse Lid 

(Cordula) bij de vereniging hebben en ook een Nederlandse Belgische Lid 

(Esther) bij de vereniging hebben. In de loop van het nieuwe jaar zullen we 

hier een aparte vermelding van geven op de site. De SNU, jij dus, gaat 

internationaal! 

Maloesjka Mombarg heeft na jaren van trouw dienst de ledenadministratie 

overgedragen aan Karlista Fontijn. Dankjewel Maloesjka voor de altijd 

hartverwarmde en liefdevolle samenwerking! En inmiddels heb ik ook al 

mogen ondervinden dat deze hartverwarmde en liefdevolle samenwerking 

zich gewoon voorzet dankzij de overvolle overgave die Karlista ons bied. 

Alles geheel vrijwillig! Wat bijzonder en dankbaar! Dankjewel hiervoor 

Karlista! 

 

Steeds meer mensen weten de leden via de website te vinden op zoek naar 

een goed en geaccrediteerd medium, healer, mediumtherapeut en of 

trancehealing therapeut en als luisterkindwerker. 

# Vandaar dat het bestuur besloten heeft recent weer de ledenlijst geheel 

op te schonen en aan te vullen op de site. 



Wij willen je dan ook vragen om jouw profiel te bekijken en aanvullingen te 

geven aan de webmaster, Ronald Plasmeijer. Zijn email adres is: 

ronald.plasmeijer@ziggo.nl 

Voor jouw profiel gaat het in ieder geval om de volgende zaken: 

- Discipline (bijv.: Medium & Trance Healing Therapeut), bij mensen die al 

langer lid zijn ontbreken deze nog. 

- Pasfoto, bij een aantal ontbreekt deze nog. 

- Adresgegevens, en dan vooral ook of men deze wel op de website 

wil.  

- Email en website. Sommige mensen hebben nu een andere website 

of een ander email adres als ik op hun website kijk. 

 

Zo houden we de gegevens up to date en komt zowel jij als de SNU 

uitstekend naar voren. B.v.d. voor je medewerking! 

 

 

# Vorig jaar heeft de SNU jouw erop geattendeerd dat je als uitoefenend 

zorgverlener je wettelijk verplicht bent je aan te sluiten bij een officieel 

geregistreerde klachten en geschillen organisatie. Wij adviseren nog 

steeds de NIBIG hiervoor en bij deze kun je ook goedkoop een 

aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Wel zo handig toch? Wel doen 

hoor anders ben je strafbaar! 

 

 

 

# In het voorjaar willen we weer een ledendag organiseren. 

Wie ideeën en of suggesties heeft dat horen we graag. Deze mag je mailen 

naar de voorzitter van de SNU: jacoelken@hotmail.com t.z.t. zullen we 

locatie en datum vermelden! 

 

 

 

# Nicolette Anna Moerman heeft aangegeven dat de facebook pagina wel 

wat actiever en intensiever gebruikt mag worden. Wil je mooie ervaringen 

posten, graag? Heb je hier ideeën en of suggesties voor dan horen we dit 

ook graag.  

Een idee: misschien is het leuk als een lid een keer een kort stukje schrijft 

over hoe hij/zij werkt en het geleerde in de praktijk brengt. 
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# omdat steeds meer mensen in het land spiritualiteit een warm hart 

uitdragen krijgen we vaker vragen waar er oefencirkels, healingcirkels en 

of mediumcirkels gegeven word. Dit mogen ook Lichtcirkels en 

Engelencirkels zijn. We willen graag dat je dit via SNU facebook deelt  

zodat duidelijk te zien wie, wat waar doet. Ben je van plan een cirkel op te 

gaan zetten of bestier je deze al, plaats het op de SNU facebook page. 

Geef data en locatie duidelijk aan en geef deze tijdig door per half jaar. 

Promoot de SNU ook via facebook zodat de vereniging en jij nog meer in de 

picture komen. 

 

Bovenstaande willen wij ook doen voor mensen die Ontmoeting met je 

Gids avonden doen. Dit voor zowel Nederland, België en Duitsland. 

 

## Let op: er staan nog steeds facturen open van 30 leden maar liefst. Zou 

je je openstaande bedrag willen overmaken dit jaar!!! 

Anders moeten we aanmaningen maken en dat kost het bestuur veel tijd. 

Er zal dan ook een administratieve vergoeding verlangt worden van E 17,50 

per openstaande factuur. Enkele moeten ook nog betalen voor het 

contributiejaar 2016?! 

 

# Heb jij verder nog ideeën of suggesties voor de vereniging? Wij horen je 

graag! Mail ze door en het vind gehoor! 

 

 

 

Mogen wij jullie langs deze weg hele fijne dagen wensen en een 

voorspoedig spiritueel uiteinde toewensen! 

 

 

 

Met vriendelijke harte groeten, 

 
Jaco Elken, Algemeen voorzitter, Voorzitter@snu.nu    

Karlista Fontijn, Ledenadministratie, karlistafontijn@gmail.com  

Ronald Plasmeijer, webmaster, ronald.plasmeijer@ziggo.nl 
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