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Haarlem, 1 maart 2022 

 
Uitnodiging voor de ALV 

 
Hierbij nodigen wij alle leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van Cirkel op 
 

zaterdag 9 april 2022 
 
Locatie:   Huis Het Bosch, Nieuwe Rijksweg 6, 4128 BN Lexmond  
Aanvang om  10.00 uur voor de ALV 
of    14.00 uur om alleen de workshop bij te wonen 
    
Telefoon van de dag: 06 5891 3444 (gsm secretaris) 
 
Aanmelden graag uiterlijk 1 april, bij voorkeur via de website, of via bijgaand formulier voorzien van 
naam en lidnummer.  Aanmelden is noodzakelijk in verband met de planning van de zaalgrootte en voor 
de reservering van de lunch, deze lunch wordt je aangeboden door de Vereniging. 
 
Het volledige jaarverslag 2021 alsmede de begroting 2022 worden gepubliceerd in de Reflectie van 
maart en op het besloten deel van de website. 
 
Belangrijke onderwerpen voor deze vergadering zijn onder andere: 

- Het vaststellen van de criteria voor ‘aanbevolen opleider’. Als vereniging vinden wij het redelijk 
dat als leden (op onze website) zich presenteren als opleider, wij dan als vereniging criteria 
hanteren waaraan de te geven opleidingen minimaal moeten voldoen. De werkgroep die dit 
heeft uitgewerkt zal hun voorstellen toelichten waarna daarover gestemd kan worden.  

- Een aanpassing van de statuten, het huishoudelijk reglement en de ethische code, en een 
stemming daarover. Volgens de huidige statuten moeten de voorgestelde wijzigingen ‘op een 
geschikte plaats ter inzage worden gelegd’. Dat kan bij de secretaris thuis. Als u een mail stuurt 
aan de secretaris kunnen deze wijzigingen ook worden gemaild. Lukt dat beide niet, laat dat 
dan weten dan zoeken wij een oplossing.   

- Samenstelling van het bestuur: Sabrina Mooren is tussentijds afgetreden als 
bestuurslid/penningmeester. Corine van de Lagemaat en Monique de Jong zijn volgens het 
rooster, aftredend lid. Monique is herkiesbaar als algemeen bestuurslid. Corine is niet 
herkiesbaar. 
Leden worden van harte uitgenodigd om zich (uiterlijk 1 april) via bestuur@reikicirkel.nl te 
melden als kandidaat-bestuurslid. Hetzij als algemeen bestuurslid, hetzij als 
bestuurslid/penningmeester. Zoals bericht in de recente nieuwbrief kan bij Thies Waalkens 
worden geïnformeerd over de taken en de inhoud van de functie van penningmeester.  

 
Ook dit jaar hebben we er voor gekozen om te beginnen met de ALV. Daarna staat er voor de leden die 
ook het middagprogramma volgen vanaf 12.30 uur een lunchbuffet klaar met ruimte om elkaar te 
ontmoeten. Vanaf 14.00 uur bieden wij een korte workshop aan. Meer informatie hierover ontvang je via 
de Nieuwsbrief en vind je binnenkort op de website. 
 
We hopen op een inspirerende dag met elkaar! 
 
Met vriendelijke groet namens het Bestuur, 
Eddie Alders, secretaris 
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Voorlopige AGENDA algemene ledenvergadering 9 april 2022 

Opening door de voorzitter; korte meditatie 

1. Vaststelling van de agenda  
2. Mededelingen  
3. Ingekomen stukken / secretariaat  
4. Notulen ALV van 10 april 2021  
5. Jaarverslag 2021 bestuur 
6. Financieel jaarverslag 2021 penningmeester  
7. Verslag kascontrolecommissie  

8. Bevindingen ‒ dechargeverlening door de leden ‒ benoeming nieuwe kascontrolecommissie  

9. Vaststelling en goedkeuring begroting 2022 
10. Vaststelling contributie 2023  

(Korte PAUZE ) 

11. Aftredende bestuursleden en verkiezing nieuwe bestuursleden 

12. Toelichting door werkgroep ʻCriteria aanbevolen opleiderʼ 
13. Voorstel tot wijziging statuten, huishoudelijk reglement en ethische code 
14. Vergoeding door zorgverzekeraars 
15. Reflectie, Facebook en website 
16. Regiodagen of andere invulling voor contacten tussen leden 
17. Contactdag 2022 
18. Datum volgende ALV 
19. Wat verder ter tafel komt 
20. Rondvraag  
21. Sluiting  

Lunch PAUZE  (12:30 –   14:00 uur) 

 

Na de lunch worden de volgende workshops gegeven: 
 

Reiki en etherische oliën optimaal combineren (Joke Blaauw) 

Etherische oliën kunnen voor meer gebruikt worden dan alleen een lekker geurtje in je praktijk.  In 

combinatie met Reiki energie kun je bijzonder mooie resultaten ervaren. 

Alles is energie om ons heen. Hoe mooi is het als je energie kunt combineren. Zodat ze kaars werking 

kunnen versterken. 

Etherische oliën hebben niet alleen een lichamelijk effect, maar vaak ook geestelijk en spiritueel. 

Wat krijg je mee tijdens deze workshop? Basiskennis over etherische oliën. 

We gaan ruiken en ervaren wat de kracht van de olie is. 

Tips en tricks over het toepassen in je praktijk 

Je krijgt een geurige herinnering mee. 

 

Reiki talk/intervisie 
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Dagindeling: 

 
10.00 uur:    ontvangst met koffie/thee 
10.30 uur:    aanvang ALV 
 
12:30 – 14:00 uur:  lunchpauze 
 
14:00 – 16:00 uur:  middagprogramma 
16:00 – 16:30 uur:   gezamenlijke afsluiting en napraten 
 
N.B. het bestuur onderzoekt momenteel de mogelijkheid om via een zoom-verbinding toegang 
te bieden tot de ALV voor leden die niet fysiek aanwezig kunnen/willen zijn.  
Houd de Nieuwsbrief en de website in de gaten voor nadere informatie. 
 
 
Rooster van aftreden bij ALV april 2022 
 
Tijdens de ALV van 10 april 2021 is besloten om het bestuur uit te breiden naar 9 leden. Benoemd 
zijn: Joke Blauw, Eddie Alders, Monique de Jong, Corine van de Lagemaat, Thies Waalkens en Ans 
Smit.  
 

In juni 2021 hebben Ans Smit en René Smit besloten om per direct af te treden als bestuurslid. Eddie 

Alders is benoemd als opvolger in de functie van secretaris. 
Sabrina Mooren (penningmeester) en Corine van de Lagemaat zijn beiden  in 2022 aftredend en niet 
herkiesbaar. 
E.e.a. heeft als gevolg dat er 4 vacante bestuursfuncties zijn. 
 
Het rooster van aftreden per april 2022 komt er dan als volgt uit te zien: 
 
  2022  2023  2024  2025  2026  2027 

Voorzitter (Nico)      X      X 

Secretaris (Eddie)    X      X   

Penningmeester vacant  X      X     

Alg.lid 1  (Joke)      X      X 

Alg.lid 2  (Monique)  X      X     

Alg.lid 3 (Thies)    X      X   

Alg.lid 4 (Corine)  X      X     

Alg.lid 5 vacant      X      X 

Alg.lid 6 vacant    X      X   
 
 

Een optie is om het totaal aantal bestuursleden te laten bij 7 (á 300 euro jaarvergoeding), goedkeuring 

is hiervoor vereist door ALV.  
Dan zijn 2 nieuwe bestuursleden voldoende (penningmeester en alg.lid), beiden worden benoemd voor 
de volle termijn van 3 jaren. 
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Reiki Vereniging Cirkel op zaterdag 
10 april 2021 in Huis Het Bosch te Lexmond 
 
 
Aanwezig bestuur: Nico Michielsen (voorzitter), Sabrina Mooren (ad interim 
penningmeester), René Smit 
Aanwezig kandidaat-bestuur: Thies Waalkens, Eddie Alders, Joke Blaauw, Ans Smit, 
Monique de Jong, Corine van de Lagemaat 
Aantal aanwezige leden: 27 + 3 volmachten, totaal 30 stemgerechtigde leden 
Notulen: Anita Dost 
 
 
1. Opening 
Nico opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
 
2. Vaststelling van de agenda 
Bij agendapunt 3 wordt ‘huishoudelijk reglement’ toegevoegd. 
 
3. Mededelingen 
Thies Waalkens stelt voor aan het huishoudelijk reglement toe te voegen dat een bestuurslid 
niet gehuwd mag zijn met of een partner mag zijn van een reeds zitting hebbend bestuurslid.  
Dat is namelijk kwetsbaar in een klein bestuur, er kan belangenverstrengeling optreden en 
het is niet gunstig bij stemmingen. Overigens is de insteek van dit voorstel positief bedoeld. 
 
Uit de ALV komen verschillende meningen naar voren. Na uitgebreide discussie wordt 
geconcludeerd dat dit punt te belangrijk is om zonder voorbereiding over te beslissen. Omdat 
het niet voor aanvang van de vergadering op de agenda stond wordt het punt niet 
behandeld. 
 
4. Ingekomen stukken / secretariaat 
Er zijn 3 machtigingen binnen gekomen van leden die namens iemand anders kunnen 
stemmen. 
 
5. Notulen ALV van 4 mei 2019 
Naar aanleiding van de notulen wordt geadviseerd in het vervolg personen inclusief 
achternamen in de notulen te vermelden. 
De notulen van 4 mei 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag 2019 bestuur 
De kascontrolecommissie 2019 (Pieter Nieuwelink en Irene van der Does) hebben de 
jaarstukken goed bevonden. Er zijn geen vragen over het (financieel) jaarverslag 2019. 
Aan het bestuur en de penningmeester wordt decharge verleend voor 2019. 
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7. Jaarverslag 2020 bestuur 
Het jaar 2020 kreeg een onverwachte wending door de uitbraak van corona. Hierdoor is de 
Algemene Ledenvergadering niet doorgegaan. Omdat het bestuur enkele veranderingen 
voor de vereniging wilde ontwikkelen maar uit slechts enkele personen bestond, is een 
‘denktank’ ter ondersteuning in het leven geroepen. Dat heeft diverse nieuwe ideeën 
opgeleverd. Een aantal wordt verderop in de ALV besproken. 
Er waren verder geen vragen over het jaarverslag 2020.  
 
8.  Financieel jaarverslag 2020 penningmeester 
Sabrina Mooren stelt zichzelf voor als opvolger van Yvo Costa, die wegens persoonlijke 
omstandigheden moest stoppen. Mary Waalkens heeft tijdelijk de functie van 
penningmeester waargenomen en heeft samen met Sabrina de administratie geregeld. 
Er zijn geen vragen over het financieel jaarverslag 2020. 
 
9. Verslag kascontrolecommissie 
10. Bevindingen - dechargeverlening door de leden - benoeming nieuwe 
kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie 2020 (Joke Blaauw en Irene van der Does) hebben de jaarstukken 
goed bevonden. 
 
Aan het bestuur en de penningmeester wordt decharge, voor jaarverslag en financieel 
verslag, verleend voor 2020. 
  
Joke Blaauw mag geen lid zijn van de kascontrolecommissie 2021 als zij benoemd wordt tot 
bestuurslid. De kascontrolecommissie 2021 bestaat uit Pieter Nieuwelink en Ria met als 
reserve lid Irene van der Does. 
 
11. Vaststelling en goedkeuring begroting 2021 
De begroting 2021 is afgestemd op de werkelijke uitgaven van 2020. Een punt dat opvalt is 
de website. De hoge kosten in 2020 werden veroorzaakt door een upgrade van de website. 
In 2021 is er alleen onderhoud gebudgetteerd. 
De bestuurskosten zijn voor bijna hetzelfde bedrag begroot terwijl er een uitbreiding van het 
aantal leden aan de ALV zal worden gevraagd. De kans is dat hierdoor de bestuurskosten 
omhooggaan. 
 
De begroting 2021 wordt vastgesteld door de ALV. 
 
12. Vaststelling contributie 2022 
Tot nu toe was het lidmaatschap voor aspirant-leden 25 euro en voor Reiki masters 35 euro. 
Het bestuur stelt voor om per 1 januari 2022 een vast bedrag van 35 euro voor alle leden 
aan te houden. 
Dit onderwerp wordt tegelijk met het volgende agendapunt behandeld. 
 
13. Uitslagen enquête en peiling en stemming over vragen 
Om de toekomstige richting van de vereniging te kunnen bepalen heeft het bestuur in 
samenwerking met de eerdergenoemde denktank een enquête en een peiling naar de leden 
verzonden. Trekker hiervan is Eddie Alders. Eddie is sinds 2 jaar Reiki master en lid van de 
vereniging. Hij licht de diverse voorstellen uit de enquête toe. Van de 459 leden hebben 
81 leden een reactie ingezonden waarvan 3 in iets later stadium. 
 
Voorstel: Reiki Vereniging Cirkel indelen in ‘gewone’ leden en leden die opleidingen 
verzorgen. 
Hier werd door bijna alle respondenten positief op gereageerd. Het bestuur stelt voor om aan 
te sluiten bij deze meerderheid. Iedereen is dan ‘lid’ en de term ‘aspirant-lid’ wordt niet meer 
gebruikt. Op dit moment zijn er circa 45 aspirant-leden. 
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De ALV kan hier mee instemmen. Het bedrag wordt 35 euro voor alle leden per 1 januari 
2022. 
 
Voorstel: de term ‘behandelaar’ laten vervallen. 
De meerderheid van de respondenten is het eens om alleen nog te spreken over ‘leden’.  
De ALV sluit zich hierbij aan.  
 
Voorstel: gebruik maken van 2 logo’s (een logo voor iedereen en een extra logo voor 
opleiders). 
Voorstel: het introduceren van de tab ‘opleiders’ op de website. 
Om de Vereniging op een hoger niveau te brengen stelt het bestuur voor dat leden zich 
kunnen registreren als Reiki opleiders mits ze voldoen aan de door de ALV vastgestelde 
richtlijnen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteitseisen van de opleiders en de te geven 
opleidingen. Het doel is te komen tot goede opleidingen met voldoende nazorg voor de 
cursisten. 
Het huidige logo kan door alle leden worden gebruikt. Opleiders krijgen een extra logo. 
John den Horder stelt voor in het huidige logo te vermelden ‘lid van Reiki vereniging Cirkel’. 
Verder lijkt het hem moeilijk voor het bestuur om te bepalen wie een goede opleider is. Zijn 
tip is om mee te laten wegen wat cursisten vinden door cursisten reviews te laten 
aanleveren. 
Thea Boelen vult aan dat destijds de scheiding is gemaakt in Reiki 3a voor masters en 3b 
voor leraren. Het geven van kwalitatief goede cursussen is essentieel. 
De ALV kan instemmen met het gebruik van 2 logo’s en vermelding via een tab ‘opleiders’ op 
de website. 
 
Voorstel: alleen goed opgeleide masters mogen gebruik maken van de certificaten van Reiki 
vereniging Cirkel.  
Op de website staan de eisen vermeld. De kwaliteitscommissie zal de handvatten om te 
toetsen of een master hieraan voldoet, verder uitkristalliseren in samenspraak met de leden. 
De ALV gaat akkoord. 
 
Voorstel: het afgeven en gebruik van certificaten door degene die de opleiding heeft 
gegeven. 
De ALV gaat akkoord. 
 
Voorstel: Vereniging Cirkel meer platform laten bieden voor activiteiten zoals oefendagen, 
kennismakingsbijeenkomsten e.d. 
De ALV gaat akkoord. 
 
Voorstel: online opleidingen/inwijdingen. 
Er wordt heel verschillend over dit punt gedacht. Zowel in het bestuur als in de denktank 
waren de meningen dusdanig verdeeld dat er geen eensluidend advies over gegeven kon 
worden. Uit de peiling gaf de meerderheid aan tegen online opleidingen/inwijdingen te zijn. 
Ook wordt geconstateerd dat er een verschil is tussen online opleidingen en online 
inwijdingen.  
De meerderheid van de ALV is tegen het geven van online inwijdingen. Het theoretische deel 
van de opleiding zou wel online kunnen gebeuren. 
 
Voorstel: aantal algemene bestuursleden. 
De statuten staan toe 2, 4 of 6 algemeen bestuursleden binnen het bestuur te hebben. 
De ALV gaat akkoord met het uitbreiden van het bestuur met de onder punt 14 genoemde 
6 algemeen bestuursleden. 
 
Het totaal aantal bestuursleden komt hiermee op 9. Volgens de statuten kan dat.  
De ALV gaat akkoord met het uitbreiden van het totale bestuur van 5 naar 9 personen. 
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In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt gekeken of de hierboven genomen besluiten 
gevolgen hebben voor de statuten of het huishoudelijk reglement. 
 
14. Aftredende en verkiezing nieuwe bestuursleden 
Nico toont het rooster van aftreden 2021-2025. Hij is zelf aftredend en herkiesbaar als 
bestuurslid en voorzitter. Sabrina Mooren – nu ad interim penningmeester - is kiesbaar als 
penningmeester. Verder zijn er diverse kiesbare algemeen bestuursleden, die zich kort 
voorstellen. 
 
Sabrina Mooren heeft een administratiekantoor. Door haar ervaring met financiële 
administraties is zij gevraagd penningmeester van Cirkel te worden. Dat doet zij met veel 
plezier. 
 
Joke Blaauw heeft een praktijk in alternatieve therapie. Joke is 10 jaar master en is net 
zolang lid van Cirkel. Zij geeft voorlichting en cursussen en wil Reiki graag een plek geven in 
onze maatschappij. 
 
Eddie Alders is leraar scheikunde geweest en milieujurist. Sinds 2 jaar is hij veel met Reiki 
bezig. Hij is lid van de denktank. Hij vindt het belangrijk dat de vereniging meer zichtbaar 
wordt en meer gaat doen aan kennisverspreiding over Usui Reiki. 
 
Thies Waalkens heeft zo’n 20 jaar ervaring met Reiki. Hij loopt al vele jaren mee binnen de 
vereniging in diverse functies. Hij doet de website, reflectie, nieuwsbrief en het materiaal en 
vindt het passend dat hij die functies gaat vervullen als algemeen bestuurslid. 
 
Ans Smit-van Uem is een schoonheidsspecialiste die aanraking heel belangrijk vindt. Haar 
intentie voor Reiki is de Reiki breder te brengen, met name naar jongeren. Ans is al actief in 
de denktank en de kwaliteitscommissie van Cirkel. 
 
Monique de Jong werkt voornamelijk met Reiki voor dieren en ook steeds meer voor 
mensen. Zij is 2 jaar Reiki master en hoopt met haar jonge leeftijd een goede aanvulling op 
het bestuur te zijn. 
 
Corine van de Lagemaat geeft yoga- en meditatielessen en is holistisch coach. Zij is sinds 
2012 bezig met Reiki en werd in 2020 Reiki master. Zij merkte na haar aanmelding bij de 
vereniging hoe fijn het is om met gelijkgestemde zielen met Reiki bezig te zijn. Ze wil graag 
vanuit een breder kader meedenken binnen het bestuur. 
 
Er wordt gestemd via stembriefjes. Eerst voor de bestuursleden en daarna voor het 
voorzitterschap van Nico Michielsen. Er waren 30 stembiljetten (27 aanwezig en 3 per 
volmacht). Na controle door de stemcommissie, bestaande uit Naomi Smit en Karin 
Petersen, was de uitslag als volgt. 
 
   Voor Tegen Blanco 
Ans   19 9 1 
Corine   26  3 
Eddie   21 5 3 
Joke   26  3 
Monique  26  3 
Nico (bestuur)  22 2 5 
Sabrina  27  2 
Thies   21 4 4 
 
   Voor Tegen Blanco  
Nico (voorzitter) 24 2 4 
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Hierdoor blijken alle bovenstaande kandidaten het vereiste quorum te hebben behaald.  
Alle kandidaten zijn dus door de ALV gekozen als bestuurslid en Nico is herbenoemd tot 
voorzitter voor de komende 3 jaar. 
 
Matthijs van den Bos trad in september 2020 af als secretaris en is toen opgevolgd door 
René Smit. Daar is toen wegens corona geen aandacht aan besteed. Hij wordt alsnog 
bedankt voor zijn inzet en ontvangt bloemen. Ook Mary Waalkens is aftredend bestuurslid en 
zij wordt bedankt voor haar inzet. Thies Waalkens neemt namens haar de bloemen in 
ontvangst. 
 
15. Kwaliteit en toelatingsbeleid 
Het bestuur zal samen met de denktank en de kwaliteitscommissie dit onderwerp oppakken. 
Irene van der Does meldt zich aan voor de kwaliteitscommissie. 
 
16. Reflectie, Facebook en website 
Er wordt gevraagd om copy voor de Reflectie. 
Naomi Smit richt zich met social media op de doelgroep ‘jongeren’. Zij vraagt de leden om 
input. 
De website is flink aangepast. Door de Wet op de Privacy is niemand zichtbaar op de 
website voor buitenstaanders. Leden kunnen hun zichtbaarheid zelf bepalen en activeren. 
Leden moeten dus zelf actie nemen! Dit kan niet anders door de AVG. Instructies voor de 
leden volgen. 
 
17. Regiodagen of andere invulling 
De laatste 2 jaar worden alleen in midden-Nederland regiodagen georganiseerd. Het voorstel 
is de regiodagen niet meer per regio maar landelijk te organiseren. Dit zal door een van de 
bestuursleden worden opgepakt. Een taakverdeling binnen het bestuur komt nog in het 
bestuur aan de orde. 
 
18. Reacties en wat verder ter tafel komt 
Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 
 
19. Contactdag 2021 
Als het qua corona mogelijk is zou de Contactdagcommissie graag in 2020 nog een 
contactdag organiseren, eventueel op een buitenlocatie. Pieter Nieuwelink vraagt een 
voorstel aan de Contactdagcommissie en stemt dit af met het bestuur. 
 
20. Rondvraag 
Eddie Alders vraagt of Usui nog steeds de basis is van de vereniging. Of wordt het verbreed 
naar andere stromingen die van Usui zijn afgeleid? 
Antwoord van de voorzitter: in de statuten staat dat de vereniging is gebaseerd op het Reiki 
Usui System of Natural Healing en dat blijft zo. 
Verder wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
21. Datum volgende ALV 
De volgende ALV is gepland op zaterdag 9 april 2022. Er wordt rekening gehouden met een 
online vergadering waarbij digitaal kan worden gestemd, indien corona dit noodzakelijk 
maakt. 
 
22. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 



Resultatenrekening 2021

ontvangsten (baten) uitgaven (lasten) berekening:

Begroting 2021 Werkelijk Begroting 2021 Werkelijk

Contributie 16.000,00        16.839,00       Bestuurskosten 3.750,00           2.540,21         2.540,21                                                             

verkoop materiaal 1.500,00          2.720,08         vergaderkosten 1.800,00           1.865,40         alv 1524

contactdag 2.500,00          600,00            Reflectie 2.000,00           1.711,30         
overige activiteiten 250,00             -                  verzendkosten Reflectie 1.200,00           651,81            

porti en verzendkosten 1.250,00           701,91            
drukwerk 750,00              686,07            686,07                                                                

reiskosten 1.500,00           949,90            
materiaal inkoop 750,00              1.193,69         
website 750,00              1.463,12         
contactdag 5.000,00           4.738,64         
workshops/regiodagen 750,00              
overige kosten 750,00              590,24            590,24                                                                

oninbare contributies -                   50,00              

positief resultaat 3.016,79         

Totaaltelling 20.250,00        20.159,08       20.250,00         20.159,08       



Balans per 31 december 2020

Debet Credit

Kapitaal 28.482,16           *
ING Bank 928,62                
Spaarrekening 32.092,32           
Debiteuren 250,00                
Waarborgsommen 70,00                  
Vraagposten 70,00                  

Te betalen posten 1.893,98             

positief resultaat 2.894,80             *

Totaaltelling 33.340,94           33.340,94           

saldi per 31 december 2020
saldo ING rekening 928,62                voorraad boeken: 3.136,00        
saldo spaarrekening 32.092,32           voorraad materiaal: 1.368,00        

* kapitaal (bezit) per 1-1-2020 19.853,95           
  geboekt op Reserve 9.599,36             (uit voorgaande jaren)
  verlies 2019 -971,15               

totaal kapitaal per 31-12-2020 28.482,16           



Toelichting resultatenrekening

uitgaven (lasten)

Begroting 2020 Werkelijk

Bestuurskosten 3.521,08        
vaste vergoedingen, WA-verzekering, opslag archief en 
representatiekosten 

vergaderkosten 1.571,60        waarvan ca. 850 euro voor ALV, 6x Bestuursvergadering

Reflectie 1xin druk, 3x digitaal 2.928,83        2x druk, 2x digitaal

verzendkosten Reflectie 1.210,35        2x per post (ALV en Kerstnummer)

verzendkosten overig 1.113,06        verzendkosten materiaal, ingekochte postzegels

reiskosten 785,30            incl. BV, ALV  en overig 

contactdag n.v.t. huur accommodatie, lunch en koffie, vergoedingen sprekers 

overige kosten 1.154,82        
bankkosten, abonnementen, kantoorartikelen/verpakkingsmateriaal, 
advertentiekosten (onkruidgids). 



Begroting 2021

ontvangsten werkelijk begroot uitgaven werkelijk begroot
2020 2021 2020 2021

Contributie 16.562,00       16.000,00     Bestuurskosten 3.521,08          3.750,00       
Rente ING -               vergaderkosten 1.571,60          1.800,00       
verkoop materiaal 1.646,71         1.500,00       Reflectie 2.928,83          2.000,00       
contactdag -                  2.500,00       verzendkosten Reflectie 1.210,35          1.200,00       
overige activiteiten 250,00            250,00          porti en verzendkosten 1.113,06          1.250,00       

drukwerk 557,81             750,00          
reiskosten 785,30             1.500,00       
materiaal inkoop 1.359,98          750,00          
website 3.560,47          750,00          
contactdag 31,50               5.000,00       
workshops/regiodagen 590,70             750,00          
overige kosten 1.154,82          750,00          

Totaaltelling 20.250,00     20.250,00     



Jaarverslag Penningmeester over 2020 
 
Het jaar 2020 zal in ieders herinnering gegrift blijven als het jaar van de Corona‐pandemie. Het jaar 
waarin we met zoveel beperkingen en maatregelen hebben moeten leren omgaan, waardoor het 
niet mogelijk was om de jaarlijkse ALV voor onze leden te organiseren. Ook onze Contactdag en de 
Regio‐dagen moesten “on hold” gezet worden. 
 
In april bereikte ons tot grote schrik het bericht dat Yvo, onze penningmeester, ernstig ziek was en 
daardoor zijn werkzaamheden moest neerleggen. (Yvo is inmiddels na intensieve behandelingen 
goed aan het herstellen, waar we uiteraard erg blij mee zijn!) 
Deze situatie stelde het bestuur voor het probleem om op korte termijn een opvolger te vinden en 
ter overbrugging is mij door de voorzitter gevraagd om als “ad interim” penningmeester de lopende 
werkzaamheden over te nemen. Deze taak heb ik van harte op mij genomen en inmiddels is er ook 
een nieuwe penningmeester aangezocht en ingewerkt.  
Per 1 november 2020 heeft Sabrina Mooren de taken v.w.b. boekhouding en ledenadministratie op 
zich genomen. Tot aan de ALV van 10 april 2021 zal ik haar steunen bij de noodzakelijke werkzaam‐
heden voor een goede afsluiting van het verenigingsjaar 2020. 
Hierbij hoort ook dit verslag, dat ik in overleg met Sabrina ten behoeve van de ALV heb opgemaakt. 
 
Doordat veel zaken zoals vergaderingen, contactdag e.d. geen doorgang konden vinden, is er op dat 
gebied minder geld uitgegeven. In de planning stond reeds de geheel vernieuwde website, waarvoor 
op de begroting voor 2020 een bedrag is gereserveerd van € 2.250,‐‐. Doordat er wat meer 
mogelijkheden zijn ingebouwd binnen de website is het totale bedrag ca. € 1.300,‐‐ hoger 
uitgevallen. Het bestuur is van mening dat dit in de huidige situatie een verantwoorde investering is. 
 
Lopende het jaar hebben we vrij veel opzeggingen ontvangen en helaas ook een aantal leden 
moeten royeren. Totaal hebben we per 31 december 2020 51 leden uitgeschreven  
Daartegenover staat een groot aantal van 65 nieuwe leden. Door diverse omstandigheden zag het 
bestuur zich genoodzaakt om een tijdelijke ledenstop in te voeren. 
Na een inhaalslag in januari 2021, waarbij de nieuwe aanmeldingen werden beoordeeld en 
goedgekeurd, stond het totale aantal actieve leden op 459.   
De nieuwe leden zijn op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen op het gebied van onze 
toelatingseisen. Per 1 januari 2022 zal dit allles zijn beslag vinden in een nieuwe indeling van het 
bestaande ledenbestand, waarbij alle huidige leden als “gewoon” lid geregistreerd blijven en op 
eigen verzoek vermeld kunnen worden in een andere categorie. De kwaliteitscommissie is 
momenteel drukdoende om e.e.a. duidelijk te beschrijven en te communiceren naar de leden. 
 

Mary Waalkens 
 


