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1 Inleiding
In dit beleidsplan legt het bestuur van Reiki WereldWijd (RWW) het beleid voor de komende jaren
vast. Het bestuur zal het jaarplan waar nodig jaarlijks bijstellen.

2 Strategie
2.1 Kernprincipes van de organisatie
De doelstelling van RWW is opgenomen in artikel 1 van de statuten en luidt als volgt.
a. Het verlenen van hulp en uitwisseling op basis van Reiki, waar ook ter wereld.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
RWW heeft geen winstoogmerk: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in het kader van hun
functie gemaakte kosten. Verder blijkt het ontbreken van winstoogmerk uit de feitelijke
werkzaamheden. RWW streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat
RWW donaties/giften en andere opbrengsten ten goede laat komen aan de doelstelling.
RWW gaat alleen dan naar een locatie om Reiki sessie te organiseren als er een vraag is vanuit de
ontvangers. Tevens besluit het bestuur alleen dan te gaan als de veiligheid op de betreffende locatie
voor het organiseren van Reiki sessies van zowel de ontvangers als de vrijwilligers gewaarborgd is.
Sinds de uitbraak van COVID-19 begin 2020 heeft RWW alle activiteiten stilgelegd. Met het schrijven
van de update van dit plan halverwege 2020 is de situatie op de locaties in zowel binnen -en
buitenland nog altijd niet veilig (genoeg) om weer Reiki sessies te organiseren. Het bestuur monitort
de situatie regelmatig en overlegt met de coördinatoren van de locaties over eventuele hervatting
van de sessies. RWW heeft de intenties om de werkzaamheden in dit plan beschreven te hervatten
zodra de situatie dat toe laat.
Bij ontbinding zal het bestuur een batig liquidatiesaldo besteden ten behoeve van een organisatie
met ANBI status met een soortgelijke doelstelling. Dit is opgenomen in de statuten door een van de
voorgaande besturen.

3 Beleid
3.1 Te verrichten werkzaamheden van RWW
Algemeen
De doelstelling van RWW is het verlenen van hulp en uitwisseling op basis van Reiki, waar ook ter
wereld. Sinds de officiële oprichting in 2006 en al daarvoor onder de vleugels van Motherhood geven
de vrijwilligers van RWW Reiki aan mensen die daar behoefte aan hebben en niet op eenvoudige
wijze toegang hebben tot Reiki sessies bijvoorbeeld in praktijken van Reiki beoefenaars.
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Vanaf het begin heeft RWW tevens gestreefd naar het overdragen van de mogelijkheid Reiki te
geven, zodat zo snel mogelijk de mensen lokaal zichzelf en anderen kunnen gaan ondersteunen met
Reiki.
RWW organiseert voor de vrijwilligers/behandelaars die meegaan op missies/uitzendingen naar het
buitenland een verplichte training in Nederland, logeerplekken en behandelplekken op locatie en de
voor- en nazorg in Nederland. De behandelaars betalen zelf hun reis – en verblijfkosten. Indien de
financiën het toelaten, ontvangen de behandelaars een bijdrage in die kosten.
Voor de vrijwilligers die Reiki geven op locaties in Nederland geldt eveneens de verplichte training.
Afhankelijk van de locatie is een reiskostenvergoeding mogelijk (bijvoorbeeld de AZC’s).
Tevens regelt RWW voor alle vrijwilligers de Verklaring omtrent Gedrag (VOG). RWW mag, vanwege
haar doelstelling, die VOG gratis aanvragen en ontvangen.

Bosnië-Herzegovina
RWW begon in 2001 met het geven van Reiki aan getraumatiseerde mensen in na-oorlogse
gebieden. RWW is gestart Bosnië-Hercegovina met slachtoffers van de oorlog algemeen en meer
bepaald de nabestaanden van de genocide in Srebrenica. Maandelijks reisde een team van twee tot
vier Reikibehandelaars af naar diverse plaatsen in Bosnië-Herzegovina om op aanvraag mensen met
Reiki te behandelen en Reikicursussen te geven. De behandelaars betaalden zelf hun reis- en
verblijfkosten.
Vanaf 2014 zette de trend in dat de behoefte aan behandelingen en daarmee ook de frequentie van
de uitzendingen afnam. Ook zijn er mensen in het land zelf opgeleid om Reiki te geven.

Koerdistan
In Iraaks Koerdistan zagen we vanaf 2011 als gevolg van de burgeroorlog in Syrië en de strijd/oorlog
met IS meer dan 10 zeer grote vluchtelingenkampen ontstaan. De bewoners van die kampen zijn
gevluchte Syriërs en zogenaamde IDP’s, internally displaced people. Teams van RWW zijn diverse
malen naar diverse vluchtelingenkampen bij Erbil en Duhok geweest om op vraag Reiki te geven aan
bewoners en medewerkers van lokale en internationale hulporganisaties. Tevens hebben zij aan
meer dan 100 mensen Reiki cursus gegeven.
Ook hier geldt dat behandelaars zelf hun reis- en verblijfkosten betalen. De vliegreis naar Koerdistan
is aanzienlijk duurder dan die naar Bosnië-Herzegovina en daarom streeft RWW ernaar de kosten van
de vliegtickets te vergoeden. De achterliggende gedachte daarbij is, dat dit drempelverlagend werkt
voor vrijwilligers om daar heen te gaan.
RWW heeft de intentie om de uitzendingen naar Koerdistan voort te zetten.
Nederland AZC’s
In Nederland geven de vrijwilligers van RWW Reiki aan bewoners van Asielzoekerscentra (AZC’s).
Deze activiteit is opgezet in 2015. Vanaf 2015 werd op diverse AZC-locaties door verschillende teams
Reiki gegeven. RWW en het COA hebben een mantelovereenkomst met elkaar afgesloten waarin
beide partijen gemaakte afspraken hebben vastgelegd.
Een vast team onder leiding van een coördinator geeft op een vaste dag in de maand Reiki aan
bewoners (en personeel) - die dat wensen. Op aanvraag worden er ook Reikicursussen gegeven. De
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coördinator heeft contact met een vaste contactpersoon van het betreffende AZC. Het Reikiteam
wordt in de week voor de Reikidag aangekondigd. Mond-tot-mondreclame doet de rest. De
coördinator organiseert ook de nazorg van de teamleden.
Een overzicht van de AZC’s waar RWW maandelijks Reikisessies gaf in 2019:
• Budel
• Heerhugowaard
• Zutphen
RWW heeft de intentie om de sessies in de AZC’s voort te zetten.

Nederland wooncentra/verpleeg- en verzorgingstehuizen (VVT)
In Nederland geven de vrijwilligers van RWW Reiki aan bewoners van VVT. RWW heeft deze activiteit
opgestart in 2013.
RWW heeft sindsdien de locaties uitgebreid van 1 tot 4 en er zijn aanvragen van andere locaties om
gelijksoortige sessies op te starten.
De locaties:
• MagentaZorg Zuyderwaert Heerhugowaard
• Menniskenerf Zaandam
• Regina Pacis Arnhem
• Veldhoven
RWW heeft de intentie om de sessies bij de VVT voort te zetten.

Op afstand - de Reiki cirkel
De RWW Reiki cirkel is een groep vrijwilligers die zorgen dat er iedere dag Reiki gegeven wordt aan
een aanvrager (vrijwilliger bij RWW) of een familielid van de aanvrager, in geval van ziekte, operaties
en andere situaties, voor een bepaalde tijd.
Hoe werkt het:
De cirkelleiding stuurt een mail naar alle leden van de RWW cirkel en vraag om Reiki te geven aan
een bepaald persoon (naam en geboortedatum + eventuele problemen).
Meestal beginnen we met 4 weken en daarna vraagt de leiding aan de persoon om een evaluatie,
doorgaan of stoppen. Momenteel hebben we meer dan 30 vrijwilligers die meedoen aan de cirkel
dus dat is ongeveer 1x per maand per persoon. De leiding maakt een nieuw schema met de datum
planning wanneer iemand aan de beurt is om Reiki te geven. Als we stoppen stuurt de leiding
iedereen de evaluatie en bedankt voor de medewerking.

3.2 Nieuwe potentiele locaties
RWW kan de Reiki sessies in Nederland uitbreiden, mits er op de locatie/bij de organisatie geen
betaalde Reiki gevers actief (kunnen) zijn. Voorbeelden: woonzorgcentra (verpleeghuizen),
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ziekenhuizen, gevangenissen, blijf van mijn lijf huizen, hospices. De insteek is om de vraag naar Reiki
op aanvraag te laten ontstaan, bijvoorbeeld via bestaande relaties van RWW vrijwilligers.
RWW heeft de wens actief te blijven in Koerdistan voor de continuïteit. De doelstelling daarbij is om
met verschillende lokale organisaties samen te werken, conform de werkwijze in BosniëHerzegovina, zodat zoveel mogelijk ontvangers bereikt kunnen worden. Daarnaast heeft het geven
van trainingen prioriteit om zoveel mogelijk te mensen ter plekke de Reiki sessies over te laten
nemen en daarmee zo snel mogelijk onafhankelijkheid te creëren van RWW.
Daarnaast is er een aantal gebieden waar zich naar alle waarschijnlijkheid mensen bevinden die baat
zouden hebben bij Reiki sessies en trainingen. Te denken valt aan Griekenland (waar RWW al
uitgebreide contacten had en een missie voor had gepland voordat COVID-19 uitbrak), Libië, diverse
Afrikaanse landen en diverse landen binnen Europa waar asielzoekers kortere of langere tijd op
opvangplekken verblijven. Het plan is om te blijven onderzoeken of op deze plaatsen behoefte
bestaat aan Reiki sessies.

3.3 Overige (mogelijke) activiteiten
Een van de activiteiten die RWW de komende jaren mogelijk (verder) vorm kan geven is het delen
van kennis. Dat dient de volgende doelen:
•
•

•

Bekendheid geven aan het werk van RWW zodat organisaties die daaraan behoefte hebben
voor zichzelf en hun cliënten een beroep kunnen doen op RWW
De kennis die RWW als collectief heeft opgedaan over de aanpak van de sessies en de
voordelen ervan voor de ontvangers delen zodat andere initiatieven daar gebruik van kunnen
maken
RWW profileren als organisatie met kennis en ervaring zodat belanghebbenden kennis
kunnen nemen van de onderbouwing van de inzet van Reiki

Het doel is dan ook om RWW als kennis organisatie verder vorm te geven door te publiceren over
wetenschappelijk onderzoek via de media waarop RWW actief is (sociale media, website,
nieuwsbrief, bijeenkomsten). Op aanvraag kunnen mensen van RWW presentaties geven op
bijeenkomsten.

4 Bestedingsbeleid
4.1 Werving en beheer van gelden
Werving van gelden vindt op dit moment plaats op twee verschillende manieren:
• Jaarlijkse gift van de aangesloten vrijwilligers
• Giften van particulieren en instellingen, al dan niet gerelateerd aan een bepaalde activiteit
Uitgaven zien we als volgt:
• Vaste kosten
• Promotie (stickers, t- shirts om de vrijwilligers herkenbaar te maken voor de ontvangers en
de organisatie waar RWW mee samenwerkt etc.)
• Uitzendingen
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•

Bijeenkomsten (ruimte, consumpties, materialen)
o A. Bijeenkomsten coördinatoren met hun team (op aanvraag);
o B. Jaarlijkse bijeenkomst van coördinatoren met het bestuur;
o C. Jaarlijkse bijeenkomst aangesloten vrijwilligers;
o D. Trainingsdag nieuwe vrijwilligers

Het geld wordt beheerd door de penningmeester met een jaarlijkse verslaglegging.

4.2 Vermogen van de instelling
Het beleid van RWW is erop gericht jaarlijks niet meer uit te geven dan dat er aan giften binnenkomt.
Er wordt een kleine financiële buffer aangehouden om de continuïteit te waarborgen.

4.3 Beschikken over het vermogen van de instelling
De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd tot het doen van uitgaven.

4.4 Jaarlijkse financiële planning
Inkomsten
Bron

Geschat bedrag

Jaarlijkse vrijwillige bijdrage

1.000,=

Overige giften

150,=

Uitgaven
Omschrijving

Geschat bedrag

Vaste kosten (website/bankrekening/telefoon)

150,=

Promotiekosten

150,=

Uitzendingen 1 keer per jaar

1.200,=

2 mensen, 600,= per uitzending
Introductie/trainingsdag

500,=

Diverse bijeenkomsten, zoals genoemd onder 4.1

500,=

Bedragen in Euro, inclusief BTW.

5 Overige
5.1 Beschrijving administratieve organisatie
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Het bestuur van RWW is onbezoldigd en verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur. De
penningmeester draagt zorg voor de financiën, de inkomsten en de uitgaven. Daarnaast doet de
penningmeester veel van de communicatie per mail met de aangesloten vrijwilligers.
De organisatie van de activiteiten van RWW ligt bij de coördinatoren, voor de zorg groep, voorzorg
en nazorg groep, de verschillende AZC’s, voor Koerdistan en voor de woonzorgcentra. Daarnaast zijn
er diverse vrijwilligers die verschillende taken op zich nemen, zoals de Nieuwsbrief en de website.
De administratieve organisatie is opgezet conform de regels die gelden voor de ANBI status.

5.2 Beschrijving aanpak omgang vrijwilligers
Bij het geven van Reiki sessies aan mensen in na oorlogse situaties is het niet ondenkbaar dat
emoties naar boven komen bij zowel de vrijwilligers als de ontvangers. Het is daarom verplicht voor
vrijwilligers om de training/introductiedag te volgen. De introdag is een dag waarop de nieuwe
vrijwilligers kennis opdoen over hoe RWW de Reiki sessies organiseert en wat daarbij de
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de vrijwilligers zijn.
Tevens tekenen de vrijwilligers een verklaring waarbij ze aangeven zich te zullen houden aan de
regels van RWW heeft om voor een goede sessie zorg te kunnen dragen. Deze verklaring samen met
een aantal andere regels (zoals het hebben van een vertrouwens persoon) zorgen ervoor dat RWW
gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) kan aanvragen. Dit gebeurt dan ook voor alle vrijwilligers
die zich namens RWW inzetten, ook al worden die VOG’s niet op alle locaties verlangd.
De groep die verantwoordelijk is voor de voor-en nazorg zorgt er voor dat mensen die op uitzending
gaan voor vertrek en na afloop gebeld worden door een ervaren RWW’er. Dit is gebleken een zeer
goede methode te zijn om eventuele problemen als gevolg van de RWW activiteiten bijtijds te
signaleren zodat het RWW bestuur passende ondersteuning kan bieden.
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