VERENIGING SUBUD NEDERLAND
Hengelo, 28 april 2022

Bestuursverslag 2022
In het verenigingsjaar 2021 hebben we voortdurend te maken gehad met de coronapandemie en
daarbij gebruikelijke periodes van meer of minder lockdown. Pas tegen het einde van het jaar trad
mede door de effecten van de genomen maatregelen een verlichting van de situatie aan. De regel
van onderlinge afstand houden noodzaakte tot voorzichtigheid. Gedurende het gehele jaar zijn de
groepen in meer of mindere mate door de pandemie belemmerd. In de groepen Rotterdam (Capelle
a/d IJssel) en Den Haag vielen de gevolgen nog mee door de grootte van de beschikbare ruimten en
de mogelijkheden om zich te verdelen over meerdere momenten met kleinere groepen deelnemers
aan de latihan. Ook in Amsterdam is het opdelen in kleinere groepen toegepast om de continuïteit
van de latihan te blijven benutten. In Hillegom waren de groepen van mannen en vrouwen klein ten
opzichte van de ruimten. In de groep Den Dolder is het huren van de ruimte gedurende een lange
periode opgezegd. In Beekbergen is een klein deel van de groep regelmatig latihan blijven doen en
degenen die op meer afstand wonen deden voor zover mogelijk latihan thuis. In de groepen Brabant
en Midden Nederland zijn de groepen in wisselende omvang latihan blijven doen.
Als vervanging voor de bijeenkomsten van bestuursvergaderingen en algemene
ledenvergadering is gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het internet door met name
het organiseren van de voorjaars-ALV en Kejiwaan-bijeenkomsten met behulp van Zoom.. Geplande
groepsbezoeken door nationale helpers en bestuur zijn uitgesteld tot na het ontstaan van een
situatie waarin de kans op besmetting voldoende is afgenomen.
De ALV van mei 2021 is gehouden op zondag 16 mei in een sessie met combinatie via zoom met een
bijeenkomst waarbij het bestuur lijfelijk aanwezig was in het Rotterdamse Subudhuis. De leden
konden via zoom deelnemen. Een beperkt aantal leden heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
De bijeenkomst is gestart met een korte zoom sessie en voortgezet met latihan thuis, waarna via
zoom ervaringen en reacties op vragen werden gedeeld. In de middag volgde de bestuurlijke
bijeenkomst via zoom.
De opzet voor de ALV van november was gelijk, maar door de verslechterde situatie van corona is
enige tijd voor de vergadering besloten om iedereen te laten zoomen. Circa 20 leden hebben aan
deze bijeenkomst deelgenomen
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nieuws een redelijk alternatief. Er zijn bijvoorbeeld naast de ‘whatsapps’ van de groepen ‘whatsapp
groepen’ van bestuur en helpers en ook een algemene whatsapp voor alle leden van de vereniging.
Daarnaast worden regelmatig talks uit Indonesië of andere plaatsen gedeeld via zoom.
Zone 3, waar Nederland in valt, verspreidt één keer per kwartaal een nieuwsbrief over
nieuws uit de zone met de titel ‘Projects and Properties’. De binnenkomende mails met
bijlagen van Subud Voice, Subud Enterprise Services International (SESI), Subud International
Health Services (SIHA), Subud International Cultural Association (SICA) en FYI van de World
Subud Association worden gedeeld met alle leden en regelmatig worden berichten over
steun aan welzijnsprojecten van de stichting Susila Dharma NL aan de leden doorgestuurd
om op te roepen tot steun en donaties. De specifiek op Nederland gerichte Nieuwsbrief is in
2021 6 keer verschenen. In deze Nieuwsbrief deed o.a. een van onze oudste Nederlandse leden
verslag van zijn historie in Subud en worden berichten over en door diverse leden met elkaar
gedeeld.
Op dit moment (ledenlijst april 2022) telt de Vereniging Subud Nederland 160
geregistreerde leden, waarvan 71 mannen en 89 vrouwen.
Ook in 2021 hebben we afscheid moeten nemen van een drietal leden, een zeer gewaardeerd ouder
lid als gevolg van overlijden, een lid verhuisde naar Portugal en één lid beëindigde het lidmaatschap.
Gelukkig mochten we weer 7 nieuwe leden verwelkomen, waarvan 6 leden die voor het eerst
kennismaakten met de latihan kejiwaan van Subud en voor één persoon was het een hernieuwde
kennismaking.
In het begin van dit jaar na de tweede lockdown en de ontwikkelingen van de pandemie in de ons
omringende landen werd ook duidelijk dat de geplande zonemeeting van zone 3 en 4
met diverse bijeenkomsten van Subud-wings in Assisi (Italië) verder moest worden uitgesteld naar
2022. Bij het schrijven van dit verslag ligt de zonemeeting van de delegates van zone 3 van eind
februari 2022 achter ons en staat in de planning om in oktober van dit jaar een grotere bijeenkomst
van vertegenwoordigers van zone 3 en 4 te laten plaatsvinden in Assisi, mede ter voorbereiding van
het wereldcongres van SDIA begin 2024 in Indonesië.
Het bestuur en de nationale helpers hebben in 2021 9 keer vergaderd om lopende zaken te
behandelen en de voorjaars- en najaars- ALV’s voor te bereiden. De vergaderingen zijn in dit jaar 7
keer via Zoom uitgevoerd en 2 keer op locatie in het Rotterdamse Subudhuis (Capelle a/d IJssel). De
algemene organisatietaken van de vereniging zijn uitgevoerd, waaronder het updaten en
onderhouden van de ledenadministratie, het beheren van de website en het
deelnemen aan de bijna maandelijkse bijeenkomsten van de Zone via Zoom door Chair,
Committee counselor en Kedjiwaan counselor.
De nationale helpers hebben een klein aantal groepsbezoeken afgelegd. De nationale helpers hebben
verder een tweetal landelijke helpersbijeenkomsten via zoom georganiseerd met de nadruk op
aandacht voor de rol van de helpers in de groepen.
Helaas moest een van de nationale helpers de functie vanwege gezondheidsredenen neerleggen
Gelukkig kon het team weer worden verstrekt met een nieuwe nationale helpster. Het bestuur
onderhoudt contact met het bestuur van de Stichting Susila Dharma NL, de
welzijnstak van Subud. Regelmatig worden er acties gevoerd voor ondersteuning aan
projecten, waarbij de Nieuwsbrief en/of de mailinglist wordt ingezet om leden te benaderen.
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Vanaf de ALV van mei 2021 heeft de verandering van de situatie van het Haagse Subudhuis zich
verder ontwikkeld. Na een vooronderzoek en een bouwkundige keuring is de groep in dit jaar zelf tot
de conclusie gekomen dat de verkoop van het pand met het zoeken naar een nieuwe geschikte
locatie een betere optie is dan de voortzetting van de huidige situatie met alle onderhoudslasten en
verhuuractiviteiten. In 2021 is verder afscheid genomen van de zittende huurders, waarvan de
laatste al een zeer lange huurhistorie had. Met deze huurder is een overeenkomst gesloten om een
vergoeding te betalen om tegemoet te komen aan het huurverschil met de nieuwe locatie die hij op
het oog had en inmiddels vanaf januari 2022 heeft betrokken. De Stichting Beheer betaalt een
verhuiskostenvergoeding en een verhuispremie. De verdere planning van de groep voorziet in het
zoeken van een nieuwe locatie in 2022 en het in verkoop brengen van het huidige Subudhuis in dit
jaar.
De jaarrekening 2021 is opgesteld. De leden brachten in 2021 een bedrag van € 22.927 (- 7,5% t.o.v.
2020) aan vrijwillige bijdragen in. De verhuuractiviteiten van de groep Rotterdam zorgden voor een
substantiële aanvulling van het budget ad € 9.470 ( nagenoeg bijna gelijk aan 2020) en het totaal aan
overige inkomsten was zeer gering. Dit leverde een totaal aan inkomsten van ruim € 32.500 op. De
totale inkomsten waren daarmee praktisch gelijk aan het niveau van 2020.
De accommodatiekosten (huur en onderhoud) van de latihan-ruimten bedroegen in dit boekjaar €
20.101. Aan internationale samenwerkingsactiviteiten van de World Subud Association en de Zone is
€ 6.000 besteed (WSA € 4.800 en Zone 3 € 1.200), € 4000 lager dan in 2020. Deelname aan de
internationale zone-meeting van Zone 3 van bestuursleden en kejiwaan counselor heeft niet
plaatsgevonden vanwege de corona pandemie en daaraan is dus geen geld besteed. De kosten van
de nationale organisatie (reiskosten bestuur en helpers, kantoorkosten en communicatie, kosten van
congressen en bijeenkomsten) waren zeer beperkt. Totaal bedroegen de kosten van accommodatie,
internationale samenwerking en bestuur € 28.124. Daarmee liggen de totale kosten 13% lager dan in
2020 (€ 4.300).
Tegenover de 7,5% lagere inkomsten staan dus ook substantieel lagere uitgaven (= lasten) voor 2021
met als gevolg een positief resultaat van € 4.326 ten opzichte van een positief resultaat in 2020 van
€ 1.897. Het bestuur stelt voor om het positief saldo ad € 4.326 van 2021 toe te voegen aan de
algemene reserve. De achterliggende gedachte is dat het een bijdrage kan vormen voor het
onderhoudsfonds van het Rotterdamse Subudhuis, waar een mogelijke investering in zonnepanelen
wordt overwogen. Daarnaast heeft in dit voorjaar de situatie in Oekraïne geleid tot een hulpvraag
van de Stichting Susila Dharma aan de Vereniging voor een bijdrage in de aanschaf van generatoren
voor ziekenhuizen. Het bestuur van de vereniging heeft gemeend hier positief op te moeten
reageren en stelt voor om een deel van het resultaat van 2021 (€ 2.000) voor dit doel te bestemmen.
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