Jaarverslag bestuur 2020

Beste leden,
Het jaar 2020 kreeg een onverwachte wending, door de uitbraak van Corona.
Hierdoor is de Algemene Ledenvergadering vergadering, alhoewel 2 maal gepland niet
doorgegaan. Wij hopen dat de geplande Algemene Ledenvergadering op 10 april doorgang kan
vinden.
Het jaar 2020 is een jaar geworden van aanpassen, maar ook vooral van onderlinge discussie.
Yvo Costa is in mei wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden. Mary Waalkens heeft
tijdelijk zijn functie waargenomen. Sabrina Mooren heeft eind 2020 als ad interim Penningmeester
deze functie overgenomen.
Matthijs van den Bos trad in september af als Secretaris, RenéSmit (algemeen bestuurslid), heeft
op verzoek van het bestuur zijn functie overgenomen.
Nico Michielsen trok een streep met zijn mededeling, “Hoe nu verder?”
Daaruit ontstonden vele vragen over o.a. welke eisen stellen wij aan leden, is de vereniging alleen
voor masters?, hoe en onder welke voorwaarden in te wijden, om er maar enkele te noemen.
Gezien het belang voor de vereniging van de ontstane discussie en de onderbezetting van het
bestuur, werd besloten het bestuur uit te breiden met een “denktank * ”.
Na een aantal zittingen met de groep van ~10 personen werd besloten een enquête aan de leden
te sturen. Ruim honderd leden hebben deze enquête ingevuld. Uit de enquête blijkt o.a. dat de
meeste leden wel voor het stellen van eisen aan opleidingen zijn. Ook zijn er veel leden die hun
mening niet alleen hebben weergegeven door het aanvinken, maar ook een toelichting gegeven
hebben. Er is ook een groot aanbod aan leden die zich actief willen inzetten voor de vereniging.
Aangezien er naar mening van het bestuur en de Denktank een aantal vragen onbeantwoord
bleven, is besloten een Peiling met vragen aan de leden te sturen voor de ALV 2021.
Aangezien 2020 een jaar geworden is met weinig Cirkel activiteiten hebben wij als bestuur
besloten ieder lid een kleine attentie te doen toekomen in de vorm van een koelkast magneet met
de 5 Usui leefregels in het Japans.
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