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JAARVERSLAG 2020
Bestuurssamenstelling: Pauline Hofstra(voorzitter)
Willy Hoekstra(secretaris/webmaster)
Theo Joosten(penningmeester)
Annemare van Bodegom (lid)
Lid(vacature)
Dit jaarverslag behelst het jaar 2020. In dit verslag wordt kort weergegeven welke
activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de NWIP.
Bijzonder jaar
Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een bijzonder jaar. De wereld werd getroffen
door het Covid19 virus. Veel activiteiten konden niet doorgaan en we werden verrast door
de snelheid waarmee het virus om zich heen sloeg.
Mensen werden op zichzelf teruggeworpen, scholen werden gesloten, een lockdown en een
avondklok werden ingezet om de opmars van het virus tegen te gaan.
Vanuit het perspectief van de Individual Psychologie bleek eens te meer dat relaties tussen
mensen er toe doen.
NWIP
Dit jaar is het bestuur vier keer maal bijeen geweest. Tweemaal is virtueel vergaderd via
het TEAMS. Een bijzondere ervaring voor ons allen.
Er is een vernieuwde digitale Nieuwsbrief uitgebracht via het programma LaPosta. Het ziet
er allemaal verfrissend uit.
In de bestuursvergaderingen is er veelvuldig gesproken over: Waar staat de NWIP over vijf
jaar?
Vele ideeën zijn geopperd en het bestuur zal die ideeën verder uit gaan werken.
In oktober heeft Pauline Hofstra te kennen gegeven het voorzitterschap niet langer te
ambiëren. Ze stopt per 31december 2020.
Ook Annemare van Bodegom heeft besloten om na een jaar van “meedraaien” te willen
stoppen als bestuurslid.
Het bestuur bestaat nu uit :

Willy Hoekstra
Voorzitter; secretaris;
webmaster

Theo Joosten
Penningmeester
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Activiteiten in 2020
In april zou er in samenwerking met Shared Ambition een webinar met Dr.Jon Sperry
plaatsvinden in Nijkerk. Een logisch vervolg op de bijeenkomst met Marion Balla in 2019.
Door de Covid19 maatregelen kon dit webinar helaas niet plaatsvinden.
Theo Joosten heeft een webinar verzorgd voor de zuster organisatie ANI in Ierland.
Een geslaagde virtuele bijeenkomst.
Willy Hoekstra heeft voor de Hongaarse zusterorganisatie een virtueel webinar verzorgd.
Ook een geslaagde virtuele bijeenkomst.
Het boek “Help.. alle kinderen doen mee” van Willy Hoekstra is in het Duits vertaald.
Van Theo Joosten is in december 2020 een Roemeens boek verschenen: IP gedachten over
gezin en school.
Pauline Hofstra heeft twee artikelen gepubliceerd , die in een boek zullen verschijnen.
Het bestuur zal zich verder verdiepen in een Spaanstalige masteropleiding van Ursula
Oberst. De bedoeling is om die master opleiding hier in Nederland onder de aandacht te
brengen.
De 150 ste geboortedag van Alfred Adler is wereldwijd met veel activiteiten herdacht.
Op de sociale media is er veel aandacht besteed aan dit bijzondere jaar: veel filmpjes,
webinars, lezingen, activiteit vanuit het Adler Instituut in Wenen, enz.
Intussen wordt er druk gewerkt aan een nieuwe website. De naam wordt:
www.adlerspsychology.com
Internationaal
De ICASSI zomerschool (www.icassi.net)kon vanwege de corona crises niet doorgaan.
Gelukkig werd een goed alternatief bedacht. Vele docenten hebben een webinar gemaakt
en wereldwijd hebben enkele honderden mensen die virtuele bijeenkomsten gevolgd.
Het hele jaar door worden virtuele ICASSI Café bijeenkomsten gehouden. Kijk op de Icassi
website of Facebookpagina voor meer informatie. Theo Joosten en Pauline Hofstra hebben
hier als boardmembers aan meegewerkt.
Op onze website: www.adlerspsychology.com staan ook vele webinars van de Zomerschool.
De zomerschool zal volgend jaar in Marokko plaatsvinden mits de pandemie maatregelen
worden versoepeld en reizen weer is toegestaan.
De ICASSI zomerschool zal in 2021 weer virtueel zijn. Hopelijk kan in 2022 weer een fysiek
zomer school worden gehouden.
Tot slot
Al met al een jaar waarin de Individual Psychologie voldoende aandacht heeft gekregen.
De secretaris,

De voorzitter,
Willy Hoekstra
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