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Notulen van de extra Algemene Ledenvergadering van 

Reiki Vereniging Cirkel 

op zaterdag 4 mei 2019 in Huis Het Bosch te Lexmond 

 

Aanwezig bestuur: Matthijs van den Bos (vice-voorzitter), Mary Waalkens 

(penningmeester) 

Aanwezig materiaalbeheer/website: Thies Waalkens 

Aantal aanwezige leden:13 en één machtiging 

Notulist: Gerard Wirtz 

1. Opening. Matthijs opent de vergadering en heet de leden welkom 

2. Mededelingen. Er is een machtiging afgegeven 

3. Vaststelling agenda. Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

4. Notulen ALV 6 april 2019. Pag 2 punt 9: het vaststellen van de contributie 

dient niet voor het goedkeuren van de begroting te geschieden, zoals 

opgemerkt. De contributie vaststelling betreft niet het lopende jaar maar het 

volgende jaar. N.a.v. de kwaliteitsrichtlijnen merkt René Smit op dat hij zich 

had aangemeld voor de kwaliteitscommissie, maar daar niets van vernomen 

heeft. Ans Smit meldt dat dat ook voor haar geldt. Er wordt gevraagd naar 

de redenen van het terugtrekken van de kandidatuur door leden die zich 

voor het bestuur hadden aangemeld. Het wordt niet relevant geacht dat te 

behandelen. 

5. Verkiezing kascommissie. Irene van der Does was reservelid 2019 en 

stroomt door voor 2020. Pieter Nieuwelink  meldt  zich voor de kas-

commissie en Karin Petersen wil reserve-lid zijn.  

6. Verkiezing bestuursleden. De kandidaten, Yvo Costa (penningmeester), 

René Smit, Nico Michielsen (voorzitter) en Mary Waalkens worden unaniem 

gekozen door de vergadering. Mary overhandigt als afgetreden 

penningmeester een “schatkist” aan Yvo. Vervolgens stellen de nieuwe 

bestuursleden zich voor aan de vergadering: René is 20 jaar Usui 

Reikimaster en 4 jaar Rainbow Reikimaster, is architect, werkt ook met 

klankschalen en is dagelijks met Reiki bezig; Nico is al sinds de vorige eeuw 

met Reiki bezig en heeft al meerdere bestuursfuncties binnen de vereniging 

vervuld, hij wil er weer nieuw elan inbrengen; Yvo is 51 jaar, 8 jaar met Reiki 

bezig, heeft boekhoudkundige opleiding, heeft IT bedrijf en is ballonnen 

kunstenaar. 

   Mary ontvangt voor haar inzet als penningmeester een mooi kleinood. 

7. Kwaliteit en toelatingsbeleid. De kwaliteitscommissie bestaat uit Thies 

Waalkens, Nico Michielsen, Carlo Mooij en Gerard Wirtz, daaraan worden 

René en Ans Smit toegevoegd. Civas heeft nog niet alles op orde. In 
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tegenstelling tot wat in de vorige notulen staat, vermeldt de website van 

Civas dat de Reiki 1 inwijdingen binnen 1 dagdeel plaatsvinden. Dat zal in 2 

dagdelen moeten aangezien er ook nog praktisch geoefend zal moeten 

worden en er zo meer tijd tussen de inwijdingen zal zitten. De richtlijnen 

bevinden zich achter de inlog op de website van Cirkel. Er wordt voor gepleit 

om die op het openbare deel te plaatsen. De vraag wordt gesteld hoe de 

richtlijnen op de bestaande leden zullen worden toegepast. De commissie 

heeft daar wel ideeën over die zijn voorgelegd aan het bestuur, maar nog 

verder uitgewerkt moeten worden. 

8. Jubileum. Volgens de huidige planning in augustus. Zijn al afspraken over 

gemaakt. Geeske was de voortrekker. Het bestuur zal op korte termijn 

bezien hoe het vorm gegeven gaat worden. Er wordt geopperd om de 

jubileumdag open te stellen voor niet leden. Ook wordt de suggestie gedaan 

om bv een studentendag te organiseren om jongeren te bereiken. Voor de 

invulling van de dag wordt een labyrint voorgesteld waarin je van buiten naar 

binnen bij jezelf kunt komen en dan weer van binnen naar buiten met de 

ervaring die je hebt opgedaan. 

9. Contactdag, ervaringen en nieuwe ideeën. Dit jaar wordt er geen 

contactdag gepland. De ervaringen met die van 2018 zijn uitermate positief 

(een van de betere!). De contactdagcie wordt gevraagd de jubileum cie te 

voeden met ideeën. 

10. Regiodagen. Worden wisselend bezocht. Er is een klacht over het niet 

doorgaan bij te weinig deelnemers. De vergadering is van mening dat het 

aantal deelnemers niet mag uitmaken. René werpt zich op als coördinator 

regiodagen. Zal gemeld worden in de Reflectie. Er wordt aandacht gevraagd 

voor de jongeren en hoe die meer bij de vereniging te betrekken. Hierbij 

wordt gedacht aan de toepassing van verscheidene sociale media. Naomi 

zal hier naar kijken en voorstellen formuleren. Er wordt bekeken of  regio-

contactdagen ook opengesteld worden voor introducés. 

11. Reflectie. Thies gaat afstand nemen van de Reflectie. Mary en Petra Biest 

nemen het over. Thies vraagt om de teksten op de website te beoordelen en 

waar zinvol te moderniseren. 

12. Datum volgende ALV. 4 april 2020 

13. W.v.t.t.k. – 

14. Rondvraag. Er wordt melding gemaakt van het overlijden van Phyllis Lei 

Furumoto. Johannes Reindl uit Oostenrijk volgt haar op. Na sluiting van de 

vergadering zal uiteengezet worden wat de plannen zijn voor de viering van 

het 100 jarig bestaan van Usui Reiki. 

15. Sluiting. Om 14:50 uur wordt de vergadering gesloten. 



Jaarverslag bestuur 2019 
 

Beste Reiki-vrienden, 
 

Zo en dan schrijven we alweer een paar maanden 2020. Dus weer een jaar verder en dan komt onze 
Algemene Ledenvergadering er weer aan in april. Dat betekent weer even terugblikken op ons 
verenigingsjaar 2019. 
 

Het was niet alleen een jubileumjaar maar ook best een bewogen jaar.  
Het verenigingsjaar begon al met een extra ALV i.v.m. het vormen van een (deels) nieuw bestuur. Dat was 
noodzakelijk omdat onze vorige voorzitter Geeske besloot om af te treden tijden de ALV op 6 april 2019. 
Zodoende was het noodzakelijk conform de statuten een extra ALV uit te schrijven op 4 mei 2019. Inmiddels 
hadden wij drie nieuwe kandidaten voor diverse bestuursfuncties en kon met algemene stemmen een 
nieuw bestuur worden gekozen. Dank aan die leden die ook naar de beide  ALV's  zijn gekomen om mee te 
denken en te stemmen. Vanuit het nieuwe bestuur is Nico gevraagd de rol als voorzitter in te vullen en daar 
heeft hij positief op geantwoord. Mary heeft na zeer drukke jaren van herinrichting en goed op orde 
brengen van de financiële en ledenadministratie haar taak overgedragen aan Yvo, onze nieuwe 
penningmeester en ledenadministrateur. Mary bleef aan als algemeen bestuurslid. Een tweede algemeen 
bestuurslid werd gevonden in de persoon van René.  Zodoende was er gelukkig weer een compleet bestuur. 
 

Na deze meer zakelijke feiten hebben we verder een mooi verenigingsjaar gehad. Met als hoogtepunt het 
vieren van ons 25 jarig jubileum op 31 augustus. Het was een fijne mooie dag, met een aantal workshops, 
demonstraties, verkoopstandjes, lezingen en natuurlijk niet te vergeten het schitterende klankconcert ter 
afsluiting van de dag. In de middag was er een zeer goed verzorgd buffet waar iedereen de tijd kreeg om 
lekker te eten en met elkaar te praten. Maar ... dat is allemaal terug te vinden in de jubileumuitgave van de 
Reflectie, die alle leden in december hebben ontvangen. 
 

Verder willen wij graag nog even melden dat er twee speerpunten op de agenda staan waar wij in het 
afgelopen jaar al een aanvang mee hebben gemaakt. Enerzijds is dat de kwaliteitscommissie en anderzijds 
het promoten van de regiodagen. Beide punten vragen aandacht, niet alleen vanuit het bestuur maar ook 
vanuit de leden.  
 

Namens het bestuur 
 
Matthijs  
Secretaris  
 



Van de penningmeester: 

 

Hoe begin je nou zo’n stukje? Ik ben vaak behoorlijk fantasieloos wat dat betreft, maar goed we zijn 

nu onderweg. Voor het eerst heb ik deze keer de jaarcijfers van Cirkel opgemaakt.  

Cirkel is een financieel gezonde vereniging, als je enige boekhoudkundige kennis hebt kan je dat ook 

afleiden uit de cijfers. Er staat genoeg geld op de bank en de inkomsten en uitgaven zijn redelijk in 

evenwicht. De afgelopen jaren was er meestal een (kleine) winst, dit jaar een klein verlies, dat echter 

helemaal verklaarbaar is vanwege de kosten die gemaakt zijn om ons 25-jarig jubileum te vieren. De 

totale kosten van het jubileum zijn ruim onder de verwachting gebleven. 

Vanaf 1 januari 2020 valt Cirkel onder de KOR (Kleine ondernemers regeling). Dit houdt in dat er geen 

BTW aangifte meer gedaan hoeft te worden. Een aangename administratieve verlichting voor mij als 

penningmeester. Voor de mensen die producten bestellen via de website betekent dit dat geen BTW 

meer in rekening gebracht wordt. In het factuurbedrag zit dus geen BTW meer. 

Als ik naar 2020 kijk dan verwacht ik dat er dit jaar weer een overschot (winst) zal zijn. Ik hoop echter 

dat we flink veel geld uit kunnen geven aan regiodagen of andere leuke activiteiten die vanuit de 

leden komen. Mocht je daar ideeën over hebben schroom dan niet om contact op te nemen met 

René onze regiocoördinator. De afgelopen maanden zijn er alweer 2 regiodagen geweest met een 

hoge opkomst en de hoop is natuurlijk dat dit zich voort zet. Ook als er andere ideeën zijn waarmee 

we ons banksaldo kunnen verlagen dan staan we daar als bestuur zeker voor open. Niet omdat we 

graag van ons geld af willen (ik ben natuurlijk wel de pennenlikker van de vereniging), maar het doel 

is altijd om het geld dat we binnen krijgen, voornamelijk uit contributie, te besteden aan activiteiten 

die in algemene zin Usui reiki ten goede komen, en natuurlijk jullie als leden van Cirkel. 

Kortom, vanuit financiële hoek goed nieuws. 

Mochten er vragen zijn over de cijfers dan hoop ik je op de ALV te ontmoeten om nadere toelichting 

te geven. 

Met hartelijke groet, Yvo.  



Resultatenrekening Cirkel 2019

PostNr Omschrijving Debet Credit
4400 Reiskostenvergoedingen 1.303,75€     
4401 Reiskostenvergoedingen overig 72,00€          
4410 Vaste vergoedingen    1.300,00€     
4440 Onkostenvergoeding 125,00€        
4510 Huur accomodatie 188,40€        
4715 Kosten website 514,46€        
4790 Overige bestuurskosten 120,72€        
4800 Vergaderkosten      2.735,25€     
4910 Contributies & abonnement 248,05€        
4920 Verzekering algemeen 653,40€        
4930 Kantoorartikelen 140,45€        
4931 Kleine aanschaf kantoor 750,43€        
4950 Drukwerk & papier 497,31€        
4951 Reflectie 986,92€        
4965 Kosten Regiodagen 148,50€        
4966 Kosten Jubileum 7.293,63€     
4971 Porti en verzendkosten 830,61€        
4980 Bankkosten 220,77€        
4990 Overige algemene kosten 814,27€        
4991 Bijzondere baten & lasten 373,01€        
7300 Inkoop materiaal 21% 1.108,12€     
8000 Ontvangen contributies 15.635,00€  
8320 Verkopen 21% 3.292,07€     
8345 Verkoop boeken 9% 310,08€        
8370 Opbrengst regiodagen 210,00€        
9050 Rente opbrengsten banken 9,30€            
9300 Betalingsverschillen 2,55€            

<< Verlies >> 971,15€        

TOTAAL 20.427,60€  20.427,60€  



Balans Cirkel per 31-12-2019

PostNr. Omschrijving Debet Credit
500 Kapitaal 29.453,31€  

1120 ING Bank 1.372,84€     
1160 Spaarrekening 27.092,32€  
1200 Debiteuren 120,00€        
1300 Waarborgsommen 70,00€          
1550 Omzetbelasting te ontvangen/betalen 103,00€        
2055 Vooruitontvangen contributie 70,00€          

<< verlies >> 971,15€        

TOTAAL 29.626,31€  29.626,31€  


