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Beleidsplan Kring Voor Meditatie en Bezinning

Inleiding
In het beleidsplan van de Kring voor Meditatie en Bezinning willen wij een overzicht
geven van onze missie, visie en doelstellingen, de daaruit voortvloeiende activiteiten en
het beheer van gelden.

Missie en visie
De Kring heeft als doel om meditatietechnieken en esoterische kennis aan te reiken
waarmee de mens harmonie, liefde, wijsheid en het Goddelijke in zichzelf kan realiseren.
Vanuit die realisatie worden deze kwaliteiten uitgedrukt in onze dagelijkse
leefomgeving waardoor we bijdragen aan een betere samenleving. Met ons streven naar
verdraagzaamheid en harmonie zijn we een ontmoetingsplaats voor mensen met
uiteenlopende achtergronden, levensbeschouwingen en inzichten. De Kring biedt
nieuwkomers een inleidende uitleg.
Een belangrijk aspect van de visie van de Kring is dat er geen hierarchische posities zijn.
Onze deelnemers realiseren het Goddelijke in zichtzelf. Samen mediteren versterkt de
bedding daarvoor. Uiteraard zijn er taken en rollen die opgepakt en ingevuld worden, dit
wordt ingevuld vanuit een vrijwillige bijdrage aan de groep en aan de Kring, in
gelijkwaardigheid. In onze visie is groepsbewustzijn een belangrijk aspect van de
spirituele groei in deze tijd.
We komen regelmatig bijeen om te mediteren op 3 verschillende locaties in het land, in
Haarlem, Almere en de omgeving van Den Bosch.
De Kring heeft geen winstoogmerk. De Kring heeft een ANBI status ( Algemeen Nut
Beogende Instelling) RSIN nummer 804810904. Vrijwillige bijdragen, giften en
schenkingen zijn daarmee aftrekbaar.
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Het bestuur
De Kring wordt geleid door een bestuur. Hierin hebben minimaal zitting een voorzitter,
penningmeester en een secretaris als ook 2 algemene leden zitting.
De onkosten van de bestuurders wordt vergoed. Bestuursleden kunnen een vergoeding
krijgen voor het voorbereiden en bijwonen van de bestuursvergaderingen (de
zogenaamde vacatiegelden). Alle huidige bestuurders zien hier van af.

Financiële positie
De Kring voor Meditatie en Bezinning heeft geen winstoogmerk. Al het werk binnen De
Kring wordt op vrijwillige basis gedaan. Er staat geen beloning tegenover.
Voor het continueren van de werkzaamheden van de Kring zijn uiteraard financiële
middelen nodig. Deze inkomsten komen voort uit:
- vrijwillige bijdragen van leden als support voor het houden van bijeenkomsten,
- bijdragen van deelnemers aan de verblijfskosten van weekendworkshops of retraite,
- giften en schenkingen,
- erfstellingen en legaten
Uitgaven bestaan voornamelijk uit kosten om de bijeenkomsten te kunnen organiseren,
zoals huurkosten van een locatie. zie verder actueel Beleidsplan.
Deelnemers aan de Kring mogen volledig inzage hebben in de financien.
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Actueel Beleidsplan 2019 - 2021:

Bereiken van spirituele zoekers:
De Kring heeft geen groeidoelstellingen op zichzelf. Wel zijn we geïnspireerd om door
die mensen gevonden te worden die op zoek zijn naar spirituele groei door middel van
meditatie technieken, gebed en rituelen, beoefend tijdens bijeenkomsten waarin het
streven naar het Goddelijke centraal staat. De komende jaren zullen we ons inzetten om
deze doelgroep beter te bereiken. Met de naamswijziging vraagt dit extra aandacht.
Om voor elkaar te krijgen dat we eenvoudig gevonden kunnen worden willen we:



Onderzoeken hoe we beter te vinden zijn op internet, en via social media
Verbeteren van onze website met telkens actuele en inspirerende informatie.

Gezamenlijk optrekken:
In onze visie is groepsbewustzijn een belangrijk aspect van de spirituele groei in deze
tijd. Daarom willen we de komende jaren investeren in het versterken van dit
groepsbewustzijn binnen de Kring. Onze speerpunten hierin zijn:





als bestuur willen we laagdrempelig bereikbaar zijn en blijven voor alle leden en ook
niet-leden
we stimuleren dat iedereen de mogelijkheid heeft een steentje bij te dragen, onder
andere door steeds beter kleine en grotere projecten aan te reiken waar ruimte is
voor eigen ideeën en talenten van leden.
we gaan onderzoeken hoe we de samenwerking tussen de drie centra in Nederland
nog meer kunnen stimuleren.

Financieel gezond blijven:
Belangrijk ook de komende beleidsperiode is het om financieel gezond te blijven.
Tegelijkertijd willen we de kosten voor deelnemers minimaliseren tegen behoud van
voldoende kwaliteit van accommodatie.
Eigen centrum:
De Kring heeft de wens een eigen centrum te realiseren waar we altijd kunnen
samenkomen. Na serieuze zoektochten en mogelijkheden die helaas geen vorm konden
vinden zal in 2020 duidelijk worden of deze doelstelling nog realistisch is.
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Verslag van de Activiteiten:
Uiteraard is ook het afgelopen jaar de belangrijkste aandacht gegaan naar de vele
meditatiesessies in de verschillende centra, zowel inhoudelijk als het regelen van de
randvoorwaarden. We hebben vele mooie sessies samen gedeeld.
De aandacht van het bestuur is het afgelopen jaar vooral gegaan naar
de verbetering van de interne communicatie met de leden.
De projectgroep eigen centrum heeft het afgelopen jaar veel werk verzet om in overleg
met Staatsbosbeheer de huur van een op te knappen pand op een mooie locatie mogelijk
te maken. Helaas heeft dit uiteindelijk geen vorm kunnen krijgen.

Contact
voor meer informatie en momenten van samenkomen ben je heel welkom om te
mailen naar info@kvmb.eu
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