Samenwerken en
kennis verbreden?
Daar ben jij bij nodig!

Welke voordelen biedt
het lidmaatschap jou:
• Samen de kwaliteit, naamsbekendheid en
ontwikkeling van Shiatsu in Nederland
bevorderen
• Samen de helende kracht van Shiatsu
naar buiten uitdragen
• Jouw bedrijfsgegevens online met foto's
• Contacten met collega's via MIJN ESA en
uitwisselen kennis en vaardigheden
• Verwijzing van cliënten onderling
•
•
•
•

Interessante na- en bijscholingen
Korting bij diverse partnerorganisaties
Elke maand een nieuwsbrief per mail
De Update & Coaching (in samenwerking
met Namikoshi Shiatsu Europe sectie
Nederland) voor de basis Shiatsu
Namikoshi, stimuleert jouw persoonlijke
groei, betrokkenheid en kwaliteiten
• In een vereniging ben je er voor elkaar en
met elkaar!

De European Shiatsu Association sectie Nederland is een thuishaven
voor Shiatsu-therapeuten en -masseurs, waar verdieping van de
therapie en de mens in combinatie met persoonlijk contact hoog in het
vaandel staan.
De vereniging heeft een rijke geschiedenis en komt voort uit een
samenwerking die zijn oorsprong vindt in Japan. Over de
geschiedenis van de ESA kun je meer lezen op onze website.
Wat wij nog veel belangrijker vinden is de toekomst. Een toekomst
waarin een rol voor jou is weggelegd, als Shiatsu behandelaar, maar
ook als lid van een bloeiende en levende vereniging. Jij kunt ervoor
zorgen dat Shiatsu een sterke gerespecteerde behandelvorm wordt
en blijft in Nederland en ver daarbuiten. Met erkenning op alle niveaus
ook bij verzekeraars en overheidsinstanties.
Jouw bijdrage is onmisbaar, want voor het behalen van onze
doelstellingen is steun en vernieuwing steeds noodzakelijk.
Wij geloven dat wat je aandacht geeft groeit. Wij zoeken en omarmen
nieuwe initiatieven, het uitdiepen van wat reeds bestaat en het telkens
vernieuwen van het fundament waarop onze vereniging is gebouwd.
Zo blijven wij als vereniging sterk voor alles dat nog voor ons ligt.
Lid worden? Wij verwelkomen je graag!
Het lidmaatschap van de ESA staat open voor iedereen die Shiatsu
een warm hart toedraagt (ongeacht stroming).
Je kunt je via de website eenvoudig aanmelden door het invullen van
een formulier. De hoogte van de contributie en nog veel meer
informatie vind je ook op de website. De vereniging is vrijgesteld van
het heffen van BTW.
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