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.
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