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Beste jij,

Op zaterdag 16 oktober 2021 heeft de ALV plaatsgevonden. Kon je er niet bij zijn? De vergadering is hier terug
te kijken: https://vimeo.com/638966173 met het wachtwoord NBvD-oktober2021 .

Samenvattend kunnen we zeggen dat de NBvD de afgelopen periode door onder andere COVID-restricties,
beperkte bezetting en zwangerschapsverloven, niet optimaal heeft kunnen functioneren. 
Gelukkig komt daar nu verandering in en zijn de plannen gepresenteerd waarmee we in verbinding nieuwe
stappen naar de toekomst kunnen gaan zetten. 

Ter stemming:
In de vergadering is besloten alleen het erkenningsbeleid ter stemming te brengen en dit is aangenomen. 
Het accreditatiebeleid en de regio-coordinatie zijn doorgeschoven naar de ALV van maart 2022 waar deze
stukken in samenhang met het strategischt beleid ter stemming zullen worden gebracht. 

Regio-coordinatoren:
Op korte termijn zal op verzoek vanuit de ALV een afspraak worden gepland met de opleidingen en met de
regio-coördinatoren en het bestuur. Voor de volgende regio's is de functie van regio-coördinator vacant:

Heb jij er zin in om een bijdrage te leveren aan de verbinding van doula's en ketenpartners in jouw regio? Meld
je dan aan via secretaris@nbvd.nl

Nieuwe bestuursleden:
De afgelopen ALV zijn nieuwe bestuursleden gekozen die, deels zodra de nieuwe penningmeester terug is van
zwangerschapverlof per 1 november, de taken over gaan nemen. Nieuwe bestuursleden zijn zeker welkom! 
Wil je meer weten of je verkiesbaar stellen? Stuur dan een mail naar secretaris@nbvd.nl

Functie voorzitter vacant:
De termijn van de huidige voorzitter loopt in maart 2022 af en dan moet er een nieuwe voorzitter worden
gekozen. De huidige voorzitter stelt zich niet herkeisbaar en daarmee is de functie vacant. 

  

Nieuwsbrief 
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Voorstelrondje nieuwe bestuursleden 

Sanne Voerman - Penningmeester (verlof tot 1.11.21.)

Ik ben Sanne Voerman, 36 jaar en getrouwd met Eelco. Samen wonen we in
Veenendaal en hebben vijf jonge kinderen, waarvan de jongste in augustus jl. is
geboren.
In juni vorig jaar heb ik de doula-opleiding in Utrecht gedaan waarin ik echt mijn
hart en passie heb gevonden. Ik ben nu bezig met het opbouwen van mijn eigen
website, etc. voor het werken als doula. Sinds 10 jaar ben ik werkzaam op  een
adminstratieve en financiële afdeling. Naast die werkzaamheden, ben ik ook
(inval) penningmeester bij het Rode Kruis en een Peuterclub geweest. 
Ik kijk er naar uit om mijn (huidige) werk en hobby te kunnen comibneren met mijn
grootste passie; het doulaschap

Inge van Breda - Algemeen Bestuurslid.

Ik ben Inge van Breda, getrouwd en heb vijf kinderen. Ik woon in de
mooie Acherhoek, waar doula's nog niet zo heel bekend zijn. Maar
hopelijk komt daar snel verandeirng in. Binnen het bestuur van de
NBvD houd ik me bezig met de nieuwsbrief en de website.
Doordat het bestuur lang met maar twee leden heeft moeten
draaien, hoop ik dat jullie net zoveel liefde en geduld met ons
kunnen opbrengen als met jullie eigen cliënten, nu we met elkaar
de achterstand gaan wegwerken. 

 Janna Wijbrands - Algemeen bestuurslid

Ik ben Janna Wijbrands, 27 jaar en getrouwd met Tom. Samen
wonen wij met onze huisdieren in Zevenaar.
Ik kom uit de bakkerij wereld maar merkte dat hier niet mijn
passie lag. Nu ik werkzaam ben als doula kan ik zeggen dat ik
mijn passie en liefde heb gevonden in dit vak. Naast dat ik doula
ben, ben ik ook werkzaam als fotograaf.
Zwangere mama's, baby'tjes en ook tijdens de geboorte, leg ik de
mooistw emoties vast en maak ik een herinnering waar men
altijd op terug kan kijken. Ook ben ik werkzaam als vrijwilliger bij
Stichting Still Fotografie



 
bel Mercedes - Algemeen bestuurslid

en Isabel Mercedes getrouwd en twee kidneren (17 en 22 jaar)
s hond. k kom uit de Dom. Republiek en woon al 26 jaar in
/Amsterdam. Ik houd van duiken, muziek, reizen en van toneel,

s, opera's, waar ik ook aan mee doe.

spronkelijk kom ik uit de maatschappelijk werk wereld en ben
marketeer. Al 21 jaar zelfstandig ondernemer o.a. in de

arische wereld. Sinds 2017 ben ik Birth- en Postpartum doula. 
eb allerlei cursussen gevolgd die te maken hebben met de
reld van het Doula zijn. Onlangs heb ik de Kundaline yoga
eiding afgerond. 

Debby Albers - Algemeen bestuurslid

Dankbaar om in het NBvD mijn steentje bij te kunnen dragen. Ik ben moeder van
drie volwassen kinderen, (nog) singel en actief als therapeut in verlies, auteur,
astrologe en doula op mijn eigen wijze. Mijn kinderen zijn gezond opgegroeid
met mijn mantra van de 3RRR'n. Nu is dat niet anders. Ik ga prat op een goede
nachtrust zodat de kracht en alertheid in mijn dienstbaarheid naar de
medemens altijd is gewaarborgd. Mijn doula kwaliteit zit met name in het
voortraject van de zwangerschap; in de RELAXED Bevallen training maar ook de
nazorg voor moeder, vader en kind heeft mijn grote passie. 

In een aantal rollen binnen het NBvD hoop ik veel warmte en verbinding te
brengen. 

 
 

Naast het bestuur kunnen we ook nog hulp gebruiken in verschillende commissies. 
Interesse? Meld je dan aan via secretaris@nbvd.nl 

Met vriendelijke groet,

Bestuur NBvD
 

 
 
 
 
 
 

"Met een doula heb je een streepje voor." 

 
Isabel Mercedes - Algemeen bestuurslid

Ik ben Isabel Mercedes, getrouwd en met twee kinderen (17 en 22 jaar)
plus een hond. Ik kom uit de Dom. Republiek en woon al 26 jaar in
NL/Amsterdam. Ik houd van duiken, muziek, reizen en van toneel,
dans, opera's waar ik ook aan mee doe. 
Oorspronkelijk uit de maatschappelijk werk wereld, ben ik ook
marketeer. Al 21 jaar zelfstandig ondernemer o.a. in de agrarische
wereld.

Ik ben Birth en Postpartum sinds 2017. Ik heb allerlei cursussen
gevolgd die te maken hebben met de wereld van het Doula zijn.
Onlangs heb ik de  Kundalini yoga opleiding afgerond.  
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