Beleidsplan Stichting Soeficentrum Regio Utrecht (SRU)
Geldigheidsduur
Dit beleidsplan is geldig voor 5 jaar en gaat in per 17 februari 2020.
Doel van de Stichting
Volgens de statuten heeft de Stichting de onderstaande doelstellingen.
1. De stichting heeft ten doel:
a. het inspireren en ondersteunen van mensen op hun spirituele reis, gebaseerd op het
gedachtegoed van de Indiase musicus en mysticus Inayat Khan;
b. het vanuit deze universele visie op het soefisme ruimte bieden aan het gedachtengoed van
andere mystieke bronnen en leraren uit verleden en heden;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
2. De stichting baseert zich hierbij op de volgende pijlers:
a. het respecteren alle religies en mystieke stromingen van de wereld, zonder mensen te
verplichten tot het aannemen van bepaalde dogma’s of religieuze voorschriften;
b. het leven en uitdragen van het besef van broeder- en zusterschap zowel in de eigen kring,
als in relatie tot andere soefi centra, andere Inayati soefi organisaties en andere religies en
mystieke stromingen, vanuit het besef dat elk mens het Goddelijk Licht in zich draagt;
c. het verwelkomen van moerieds, leden en belangstellenden vanuit alle bestaande Inayati
organisaties niet alleen als bezoeker van onze activiteiten maar ook bij de inhoudelijke en
bestuurlijke organisatie daarvan, voor zover zij aanwijsbaar over de kwaliteiten beschikken
om deze rollen te vervullen;
d. het bieden van vrijheid aan centrumleden om zich zowel te laten leiden en inspireren door
een soefi leraar naar keuze binnen de verschillende Inayati Soefi organisaties als ook om
zich met die organisatie te verbinden;
e. het afzien van discriminatie wat betreft spirituele achtergrond, afkomst, leeftijd, sekse,
etnische achtergrond, seksuele oriëntatie en politieke voorkeur;
Uitvoering doelstelling
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het bekend maken, bespreken en ervaarbaar maken van het universeel soefisme in
openbare (gespreks)avonden, open meditatie avonden, lezingen, retraites en
verdiepingsbijeenkomsten;
b. het houden van Universele erediensten en diensten in een meer informele vorm;
c. het houden van esoterische bijeenkomsten aan wie hiervoor open staat en dit zelf wenst;
d. het organiseren van genezingsactiviteiten;
Langetermijn doelstellingen
1. Binnen het centrum
De activiteiten van het centrum omvatten éénmaal per maand een eredienst, éénmaal per maand
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een openbare activiteit en 1 – 2 besloten esoterische bijeenkomsten. In de twee zomermaanden
vinden deze activiteiten niet plaats maar wordt gekeken naar een andere invulling.
Om meer mensen bij het universeel soefisme te betrekken, wordt de komende jaren gekeken
welke nieuwe activiteiten ontwikkeld kunnen worden.
Om de band met de donateurs vorm te geven zal de stichting een raad van advies (RvA) inrichten
waarin deze donateurs zitting hebben. Er wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd met deze
RvA waarin zowel het beleid van het centrum aan de orde komt als inhoudelijke inspiratie wordt
geboden.
De stichting is van plan de komende jaren haar bekendheid te vergroten. Daartoe wordt
onderzocht welke middelen gebruikt kunnen worden, zoals een website, een maandelijkse
nieuwsbrief, en het gebruik van b.v. een YouTube kanaal.
2. Samenwerking met andere centra van welke Inayati-soefi organisatie ook
Samenwerking met andere centra is belangrijk voor de stichting om hiermee het draagvlak voor
het soefisme te versterken. In dat kader kunnen aan verschillende uitwisselingsactiviteiten worden
gedacht.
Zo kunnen er gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd, zoals verdiepingsdagen en retraites
al dan niet in de soefitempel in Katwijk. Deze dagen kunnen bedoeld zijn voor belangstellenden of
voor moerieds of kunnen het karakter hebben van intervisie voor mensen die
verantwoordelijkheid dragen binnen het centrum.
SRU ontwikkelt bepaalde invullingen voor spirituele avonden en is, als daar belangstelling voor is,
bereid die aan te bieden bij andere centra. Andere centra kunnen worden uitgenodigd om een bij
hen ontwikkeld concept in SRU aan te bieden.
Daarnaast zal steeds worden gezocht naar wederzijdse ondersteuning, zowel bij spirituele als
bestuurlijke aangelegenheden en bij het genereren van publiciteit voor activiteiten.
3. Samenwerking met andere religieuze stromingen
De stichting wil de komende tijd deelnemen aan activiteiten die erop gericht zijn om religies nader
tot elkaar te brengen.
Uitdagingen voor de komende jaren
SRU heeft reeds een netwerk met andere soeficentra en nationale en internationale Inayati- soefi
organisaties. De uitdaging voor de komende jaren is om dit netwerk verder uit te bouwen, en te
verstevigen, om ook toekomstige generaties van spirituele zoekers beter te kunnen ondersteunen.
Een tweede aandachtspunt vormt het op een verantwoorde manier inzetten van de informatie
technologie om op die manier een breder publiek kennis te laten nemen van het soefisme.
Verder zal SRU zich inspannen om de komende jaren voldoende kader te vormen dat op termijn
de inhoudelijke activiteiten kan blijven vormgeven.
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Bestuur
Het bestuur bestaat uit vijf personen welke geen beloning voor deze functie genieten. Twee van
hen hebben een familierelatie (gehuwd), n.l. de voorzitter en de secretaris.
Verwerven van fondsen
De Stichting zal inkomsten uit subsidies, legaten en donaties, erfstellingen of legaten kunnen
verkrijgen.
Het RSIN of fiscaalnummer is 860983420
Utrecht, 1 maart 2020
Stichting Soeficentrum Regio Utrecht
Het bestuur:
Mevrouw J.L. van Male
Voorzitter

M. van der Graaff
Secretaris

Mevrouw A.E. Osse
Bestuurslid

P.E. Bitter
Bestuurslid

F.A.M. van Roosmalen
Penningmeester
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