Vereniging Subud Nederland: Beleidsverklaring 2022
Missie
De naam Subud is een samenvoeging van drie Sanskriet woorden ‘Susila Budhi Dharma’ die
samen staan voor: te leven in overeenstemming met de hoogste menselijke waarden en
idealen .
Het concrete doel is om mensen in staat te stellen te kunnen leven en werken in harmonie
met zichzelf en de wereld om hen heen, zodat zij hun menselijke potentie kunnen
ontwikkelen op geestelijk, sociaal en economisch gebied. Basisuitgangspunt is het streven
om tezamen mens te worden en te zijn, ongeacht onderlinge verschillen in ras, geloof,
geslacht of afkomst.

Visie
De Vereniging Subud Nederland is zo genoemd om aan te geven dat de leden er naar streven
om mensen te worden met de kwaliteiten van Susila, Budhi, en Dharma, in
overeenstemming met datgene dat zij ervaren iedere keer als zij de geestelijke oefening
ontvangen en beoefenen.
Eenieder, die de wens heeft om de geestelijke oefening van Subud te ontvangen en te
beoefenen, kan zich aanmelden voor het lidmaatschap.
De Vereniging Subud Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie, de World
Subud Association (WSA), die zich ten doel stelt om de geestelijke oefening van Subud
internationaal beschikbaar te stellen.

Beleid
Om de doelstelling te kunnen realiseren organiseren de leden zich in groepen, die
gezamenlijk ruimten voor het uitoefenen van de geestelijke oefening in gebruik nemen en
beheren. De Vereniging Subud Nederland is het wettelijke voertuig voor het gezamenlijk
beheren van de materiële voorzieningen.
De Vereniging organiseert:
- exploiteren, huren en onderhouden van ruimten, waarin de geestelijke oefening
wordt uitgevoerd;
- ontvangen, introduceren en openen van nieuwe leden;
- het onderhouden van contacten en verzorgen van bijeenkomsten, waarop de leden
met elkaar kunnen overleggen en beslissen over de mogelijkheden om de
doelstellingen te realiseren;
- het voorzien in alle verder voorkomende behoeften van de vereniging;
- het stimuleren en ondersteunen van activiteiten in en buiten de vereniging op het
gebied van welzijn, cultuur en ondernemingen, die voortvloeien en in
overeenstemming zijn met de algemene doelstelling van de vereniging.
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Het onderhouden van internationale contacten met de WSA en haar onderdelen,
gericht op het in stand houden en verder verspreiden van de geestelijke oefening in
de wereld.

Het beleid van de vereniging wordt bepaald door de Algemene Leden Vergadering, die twee
keer per jaar georganiseerd wordt. In de maand mei vindt de ALV plaats waarin het beleid
van het afgelopen boekjaar en de financiële consequenties worden beoordeeld en plannen
worden geformuleerd voor de toekomst van de verenging. In de maand november wordt de
begroting van de vereniging voor het volgend boekjaar vastgesteld op basis van de plannen
voor het volgend jaar.
Het Nationaal Bestuur is belast met het uitvoeren van het beleid van de vereniging.
Het beleid voor 2022 omvat een aantal concrete doelstellingen:
-

-

organiseren van twee Algemene Leden Vergaderingen, de voorjaarsvergadering in mei
en de najaarsvergadering in november
organiseren van ten minste één nationale kejiwaan-dag, al of niet verbonden aan de
bijeenkomst van de Algemene Leden Vergadering
organiseren van een maandelijkse nationale latihan in het Rotterdamse Subudhuis
faciliteren en registreren van de exploitatie van de ruimten van de acht aanwezige
Subud-groepen in Nederland
op verzoek van en n overleg met de vertegenwoordigers van de groepen indien
gewenst aanpassen en verbeteren van de faciliteiten voor het doen van de latihan
kejiwaan
deelnemen van vertegenwoordigers aan ten minste één of twee internationale
bijeenkomsten: de Zonemeeting in februari in Lucca en de meeting inAssisi (Italië).
bevorderen van de communicatie met en tussen leden door middel van een regelmatig
uit te brengen nieuwsbrief
exploiteren, aanpassen en onderhouden van de website
bezoeken van de groepen door nationale helpers en bestuursleden
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