Nederlandse Werkgemeenschap voor
Individualpsychologie

JAARVERSLAG 2017
Bestuurssamenstelling: Gerard Kulker(voorzitter)
Willy Hoekstra(secretaris/webmaster)
Theo Joosten(penningmeester)
Pauline Hofstra (lid)
Lid(vacature)
Dit jaarverslag behelst het jaar 2017. In dit verslag wordt kort weergegeven welke
activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de NWIP.
Internationaal
Theo Joosten heeft het congres van de IAIP bijgewoond. Vanuit Icassi zijn Daniela Cechova
en John Newbauer respectievelijk als voorzitter en vicevoorzitter in het bestuur benoemd.
In 2017 hebben twee bestuursleden deelgenomen aan de ICASSI zomerschool in
Indianapolis(USA). Daarbij is Pauline Hofstra voor vier jaar benoemd in de “Board”. De
zomerschool is door veel deelnemers bezocht. De evaluatie laat zien dat de deelnemers
erg tevreden waren over het niveau van de cursussen en er is een hoge waardering voor de
docenten. Volgend jaar vindt Icassi plaats in Bonn (Dsld).
Nationaal
Dit jaar is het bestuur vier maal bijeen geweest. In de vergadering zijn er activiteiten
ontplooid o.a. workshops over leefstijl, Begrijpen van gedrag, Ervaringsgericht Leren,
Jeugdherinneringen, Het pingpong spel in relaties.
De NWIP heeft vanuit haar rol als participant aan het ANN deelgenomen aan de Open Dag
op 17 juni in Amersfoort.
De bestuursleden hebben meerdere malen deelgenomen aan het participanten overleg van
het ANN. Willy Hoekstra en Pauline Hofstra hebben zich aangemeld om in de
coördinatiegroep van het ANN zitting te nemen. Het ANN zal volgend jaar nog meer op de
kaart dienen te worden gezet. De Nationale Moed Dag is op 21 april 2018 in Amersfoort.
Er zijn dit jaar drie Nieuwsbrieven verschenen. Op 19 juni 2017 is er een artikel over
Alfred Adler in Trouw verschenen.
De NWIP heeft zestien betalende
donateurs. Dit baart het bestuur wel
zorgen.
Al met al een toch een jaar waarin de
Individualpsychologie voldoende
aandacht heeft gekregen.
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