Nieuwjaarstoespraak 2020
Shinnen akemashite omedeto gozaimasu 新年明けましておめでとうございます
Gelukkig nieuwjaar.
Welkom aan iedereen. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn om het nieuwe jaar gezamenlijk in te luiden.
Zoals gewoonlijk wil ik even stil staan bij het afgelopen en het komende jaar.
De KRN begint haar zaken op orde te krijgen en er is nieuwe ledenaanwas, vooral in het zuiden van
het land. Er hebben diverse goed bezochte activiteiten plaatsgevonden, met als meest bijzondere het
voor het eerst georganiseerde herfstseminar.
In september heeft de shidoiinkai van de EKF besloten de mediation in Nederland op te schorten tot
hun volgende ALV. En nadat er nieuwe regels van kracht worden deze mediation opnieuw te
evalueren. Men heeft daarbij de hoop uitgesproken dat betrokken partijen, met behoud van
wederzijds respect, in de toekomst weer samen zouden kunnen gaan werken.
Ons eigen lerarencomité (TC) is nog niet zo actief geweest als verwacht, maar er zit groei in de
ontwikkeling hiervan.
In klein comité is er gebrainstormd om ideeën te genereren voor de viering van ons 40-jarig bestaan,
die zijn met de TC doorgesproken en een aantal activiteiten is afgesproken.
Het komende jaar is een jaar van de rat. De rat is het eerste teken van de nieuwe cyclus, hetgeen
inhoudt dat dit een jaar met en van vernieuwing en verandering zal zijn.
Ratten zijn vindingrijk en initiatiefrijk. Zo hebben we in 2020 de viering van ons 40-jarig bestaan. De
precieze datum is 17 oktober.
Er zijn 3 grotere activiteiten vastgesteld:
- In het voorjaar is er het traditionele pinksterseminar. Hiervoor is Feliks Hoff sensei uitgenodigd
om ons een clinic en demonstratie Heki ryu insai ha te geventijdens het seminar.
- In de zomer wordt er een Enteki wedstrijd georganiseerd, of die internationaal wordt hebben we
nog niet besloten.
- In oktober, rond de 17de, zal er een meerdaags herfstseminar, met een borrel voor de leden, zijn.
Voor het seminar zijn 2 Europese kyoshi uitgenodigd.
In 2020 staat de vernieuwing van de reglementen op de rol en mogelijk een andere
contributiestructuur. Hiertoe is een enquête onder jullie uitgezet.
Voor het eerst zal er een centrale makiwara-training georganiseerd worden.
Over Europese en Japanse seminars is niet meer bekend dan dat wat er nu op de website staat. Wij,
het bestuur, houden jullie zo veel mogelijk op de hoogte. Als jullie uit andere bronnen eerder iets
horen zou ik dat graag willen horen. Evenals uitnodigingen voor andere dan landelijke seminars. Als
bestuur willen we graag op de hoogte blijven van wat onze leden ondernemen.
Ik houd het dit jaar kort en wens jullie allemaal een gebeurtenisvol rat jaar toe.
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