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 komende jaar maar het
volgende jaar. N.a.v. de kwaliteitsrichtlijnen merkt René op dat hij zich had
aangemeld voor de kwaliteitscommissie, maar daar niets van vernomen
heeft. Ans 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. Pieter en Irene melden zich voor de
kascommissie en Karin 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 kleinnood.
7. Kwaliteit en toelatingsbeleid. De kwaliteitscommissie bestaat uit Thies,
Nico, Carlo en Gerard, daaraan worden René en Ans toegevoegd. Civas
heeft nog niet alles op orde. In tegenstelling tot wat in de vorige notulen
staat, vermeldt de website van Civas dat de Reiki 1 inwijdingen binnen 1
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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. Civas denkt dat de afgestudeerden van hun opleiding
automatisch lid zijn van Cirkel. Wij vinden dat ze zich aan moeten melden.
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. Zij 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. Kunnen regiocontactdagen
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.
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