
Beste Jin Shin Jyutsu student(e),

Op verzoek van JSJinc. te Scottsdale, zijn wij begin 2016 gestart met een
vernieuwde website voor Jin Shin Jyutsu® Nederland. Dit heeft veel tijd en energie gevraagd.
Wij danken iedereen voor hun feed-back, opmerkingen of aanvullingen.

Velen hebben langs deze weg hun informatie kunnen vinden of kunnen vermelden.
Wij nodigen je uit dit te blijven doen zodat iedereen op de hoogte kan blijven van je activiteiten.
Geef wijzigingen aan ons door, check je vermelding op de site, hoe beter wij op de hoogte zijn; des
te beter wordt je in beeld gebracht. Ook voor het komend jaar staan wij weer tot je dienst.

Ben je beoefenaar? Geef je zelfhulpcursussen? Email je tekst met evt. een foto in jpeg. naar ons.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van je vermelding, deze moet je zelf opmaken en op 
spelling controleren.

Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen volgen we de criteria voor vermelding van het
Europa-büro te Bonn en het advies van Jin Shin Jyutsu Inc. te Scottsdale. Deze zijn als volgt:

- Voor vermelding als beoefenaar moet je minimaal 3x een 5-daagse Basiscursus afgerond
hebben en het certificaat ontvangen.
- Je eerste 5-daagse basiscursus was ten minste 18 maanden geleden.
- Je woont elke 2 jaar een cursus, aangeboden door instructeurs van Jin Shin Jyutsu Inc., bij.
- Voor je vermelding als beoefenaar brengen wij € 21,- per kalenderjaar in rekening.
- Voor je vermelding van Zelfhulpcursussen brengen wij € 31,- per kalenderjaar in rekening.

Graag het gewenste bedrag voldoen uiterlijk 31 December 2018 op rekeningnummer:
NL68 TRIO 0784 8068 02 t.n.v.: A E van Zanten-Strijbosch o.v.v.: vermelding site.

Voor vragen en opmerkingen staan wij je graag te woord.

Met een glimlach,

Anouk Strijbosch & George van Zanten
Jin Shin Jyutsu®Amsterdam
M.00 31 (0)6 30357440
E. anoukjsj@gmail.com
W. http://www.jinshinjyutsu.nl


