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Kring voor meditatie en bezinning
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JAARVERSLAG 2019 DE KRING VOOR MEDITATIE EN BEZINNING

Inleiding
In dit beknopt jaarverslag is te lezen wat we als kerkgenootschap Kring voor meditatie
en bezinning (de Kring) in 2019 ondernomen hebben en hoe we aan onze doelstellingen
vorm hebben gegeven. 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.
2019 was een veelbewogen jaar. Na een hectische periode en afsplitsing van de
voormalige meditatiegroep, de Kring heeft veel moeite gedaan om de groepsleden te
faciliteren om zich in alle vrijheid en ruimte te verhouden tot de situatie, zichzelf en de
(voormalige) meditatiegroep.

(Foto)

GROEPSBEWUSTZIJN

Een belangrijke aspect van de visie van de Kring is dat er geen hiёrarchische posities zijn.
Onze deelnemers realiseren het Goddelijke in zichzelf. 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 van deze tijd.

BIJEENKOMSTEN
We komen regelmatig bijeen om te mediteren op twee verschillende locaties in het
land.
Ook zijn er een aantal weekend workshops georganiseerd.
Bijeenkomsten in de tweede helft van 2019 waren er vooral op gericht om leden te
informeren en te ondersteunen in het maken van hun eigen keuzes.

ORGANISATIE

Dagelijkse ondersteuning
De dagelijkse ondersteuning berust bij het bestuur. In 2019 heft het bestuur vanuit
integriteit en zorg voor een gezonde en respectvolle organisatie voor haar leden, stevige
en duidelijke keuzes moeten maken. Het bestuur bestaat uit 4 leden. De bestuursleden
hopen het stokje over te kunnen geven in 2020.

Personeel en vrijwilligers
De Kring heeft geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden worden op basis van
vrijwilligheid ingevuld.

Huisvesting
Er is geen centraal kantoor. De werkzaamheden worden vanuit de woningen van de
bestuursleden gecoördineerd.

FINANCIEN

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.
De Kring voor Meditatie en Bezinning heeft inmiddels besloten de visie van een eigen
meditatiezaal of gebouw los te laten. In 2020 / 2021 zal een nieuwe passende
bestemming gezocht worden voor de reserve.

Inkomsten en uitgaven
Voor het continueren van de werkzaamheden van De Kring zijn financiële middelen
nodig. Deze inkomsten komen voort uit:
1

vrijwillige bijdragen van leden als support voor het houden van bijeenkomsten,

2

bijdragen van deelnemers aan de verblijfskosten van weekendworkshops,

3

andere bijdragen en schenkingen,

4

erfstellingen en legaten en

5

(enige) rentebaten op de reservering voor ons eigen centrum.

De kosten die we dragen bestaan met name uit huur van accommodaties voor onze
bijeenkomsten. Verder hebben we kopieerkosten, accountantskosten, kosten aan
apparatuur en technische middelen en wat overige kosten. We hebben behalve een
reiskostenvergoeding voor bestuursvergaderingen geen personele kosten, niet voor de
bestuursleden en niet voor de begeleiders van bijeenkomsten.

De financiën van De Kring worden in overeenstemming met de statuten gecontroleerd

door een accountant. Het financieel jaarverslag wordt opgesteld door de accountant
van de Kring.

