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Stichting
In 2018 telde de stichting 5 bestuursleden, die deze functie het hele jaar uitoefenden.
Activiteiten van het bestuur
Het bestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd, waarvan één keer via Skype.
Onderwerpen die aan de orde kwamen betroffen:
- Onderzoek of/hoe Dominic Barter naar Nederland zou kunnen komen.
Dit betrof werving (nieuwsbrief, flyer, belangstellenden, organisaties die kunnen helpen bij
bekendmaking), locaties, financiën en samenwerking met andere Europese landen. In 2018
is dit bezoek niet doorgegaan, en dat verwachten we ook niet in 2019.
- Ondersteunen van de oprichting in 2018 van Herstelwerk Den Bosch, een afzonderlijke
stichting waarin één van de bestuursleden medeoprichter is.
- Onderzoek hoe we kunnen samenwerken met organisaties die raakvlakken hebben met
Herstelcirkels.
- Oefenen met Herstelcirkels en methodes die daar aanvullend op zijn.
- Opstellen en invoeren van een privacyreglement, conform de regels van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Oefengroepen
De oefengroepen in Amsterdam en Den Bosch (2 groepen) zijn regelmatig bij elkaar gekomen. De
oefengroep Maarssen/De Bilt is samengevoegd met de groep van Baarn onder de naam Regio
Utrecht.
De bestuursleden hebben bij elkaars oefengroepen meegeoefend.
Begeleiden van Herstelcirkels
Er kwamen diverse verzoeken om informatie, dan wel voor het begeleiden van Herstelcirkels. Dit
gebeurde overwegend via de bestuursleden en leden van de oefengroepen.
Er zijn diverse Herstelcirkels begeleid in 2018:
- op 5 scholen,
- bij een overheidsorganisatie,
- bij een geloofsgemeenschap,
- tussen familieleden,
- tussen vrienden.
De financiële bijdragen van twee oefengroepen en donaties van drie deelnemers aan een training
zijn gedoneerd aan de Stichting.
Trainingen
Voor een verdere verspreiding van de methode van Herstelcirkels en verdieping bij mensen die er
kennis mee maakten, hebben de bestuursleden trainingen en workshops gegeven. Dit betrof in 2018:
- training aan vrijwilligers van een maatschappelijke organisatie;
- workshop voor een ideële organisatie;
- een zomerweektraining;
Vooruitblik
De Stichting beoogt in 2019 meer Herstelcirkels te begeleiden, Herstelsystemen te installeren, de
oefengroepen te ondersteunen en Herstelcirkels meer bekendheid te geven.
Speciale focus ligt op het zelf organiseren van trainingen/events.
De stichting zoekt uitbreiding met 1 of meer nieuwe bestuursleden.

