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Scholingsmiddag Samen voor Homeopathie (SvH) 
 
De wereld verandert snel, de maatregelen en de mogelijkheden om samen te komen ook.  
Het oorspronkelijke doel om de gemeenschappelijke coherentie te versterken lijkt ons toch 
haalbaar.  
Praktisch zal het anders moeten. We mogen met slechts dertig mensen bij elkaar zijn, 
inclusief de sprekers, de techniek en de organisatie. Het spijt ons bijzonder dat we niet zoals 
wij hoopten de vierhonderd plaatsen (bij de 1,5 meter regeling vierentachtig mensen) kunnen 
bezetten als gehoopt, maar slechts enkelen. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit van ons 
allemaal. 
 
Daarom hebben we een goede tussenoplossing gevonden waarbij iedereen toch kan 
deelnemen. De middag wordt gestreamd en via ZOOM gedeeld door Martin Boverhof van 
Studio de Maan (www.studiodemaan). We zullen interactieve interventies maken om de 
middag creatief actief en zo gemeenschappelijk als mogelijk te maken. 
 
De organisatoren zullen de lijst van inschrijvers doornemen en daaruit een eerlijke selectie 
(op basis van inschrijven en van belang voor SvH) maken wie er fysiek kan komen. Van de 
anderen wordt een digitale deelname en bijdrage gevraagd. Ook enkele leden van de 
organisatie zullen vanuit huis mee doen. 
 
Graag uw hulp om inzicht te krijgen in wat nu nodig is: 

- Wie van u wil zelf liever per stream deelnemen?  
- Geef dan uw email (en telefoon nummer) door aan voorzitter@vhan.nl om te zoomen 

& streamen. 
- We zullen al 15 minuten eerder starten zodat u op uw gemak alle verbindingen kunt 

maken. 
- U kunt vragen stellen via de chat.  
- Kijk in de email of de chat voor de juiste link als het niet goed gaat. 
- Zorg dat u uw smartphone bij de hand heeft; via de mentimeter kunnen we 

gemeenschappelijke vragen stellen en inventariseren. Er is een mentimeter op de 29e, 
een eenvoudig instrument om vragen te stellen en meningen te meten. 

- Via Zoom kunnen we ook in groepjes uiteen. 
- Wij vragen om uw discretie. De verborgen link is alleen voor de ingeschreven 

deelnemers. Wij vertrouwen op uw discretie deze link niet te delen vragen u de 
bijeenkomst niet op te nemen. 
 

Wij zijn vast van plan de eerste studiemiddag tot een succes te maken en rekenen op uw 
fysieke of virtuele aanwezigheid! 
 
Graag horen wij van u, met gezonde groeten 
Het SvH-Team 
 

http://www.studiodemaan/
mailto:voorzitter@vhan.nl

