AANMELDINGSFORMULIER
LIDMAATSCHAP REIKI VERENIGING CIRKEL
Gegevens kandidaatlid:
Naam:

Voornaam: ……………………..……………………………..

……………………………………………………………………..

man/vrouw

Adres: ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……………………….
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………..…………………….…
Telefoonnr. …………………………………..……………..

geb.datum: ………………………………………..…….…..

Mobielnr.

e-mail adres: ………………………………….….………..

……………………………………………………

In bezit van:
Reiki 1
Reiki 2
Reiki 3a
Reiki 3b

Initiatie
datum

Certificaat

Evt. lidnr.
Reikimaster

Ik meld mij aan als:
☐
Aspirant lid (Reiki 1, Reiki 2)
☐

Naam Reikimaster

Stuur svp een kopie van alle certificaten mee!

Master lid (aspirant master 3a en Reiki Master 3b)

€ 25,00 per jaar
€ 35,00 per jaar

Ik wil vermeld worden in de ledenlijst op de website van de vereniging: Ja/Nee
Evt. webadres van je eigen website:
Ik ontvang graag de Nieuwsbrief: Ja/nee
Door ondertekening van dit formulier verbindt je je aan de ethische code en het huishoudelijk reglement van Cirkel, zoals deze te vinden zijn op de website: www.reikicirkel.nl
Het lidmaatschap is persoonlijk en wordt elk jaar automatisch verlengd.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk/per e-mail aan de ledenadministratie, uiterlijk vóór 1 december van het lopende jaar.
Stuur dit aanmeldingsformulier met kopieën van alle certificaten aan de leden-administratie.
Indien mogelijk graag digitaal (PDF of foto) zenden naar: ledenadministratie@reikicirkel.nl
Voor verzending per post zie adres onderaan dit formulier.
Handtekening: _______________________________________
Datum: ____________________

Dit formulier samen met de gevraagde documenten sturen naar:
Ledenadministratie Reiki Vereniging Cirkel, Sperwerhof 2, 3862 LV NIJKERK

Curriculum vitea nieuw lid
Naam: ………………………………………
datum: …………………………

Beantwoord svp onderstaande vragen zo volledig mogelijk:
1. Geef in het kort je motivatie voor het lidmaatschap van Cirkel (b.v. beroepsmatig of uit
interesse)
...................................................

2. Hoe ben je in contact gekomen met Cirkel? (B.v. via je eigen reikimaster, via internet,
maandblad, Facebook, Onkruid-gids)
………………………………………………………………………………………………………
3. Hoeveel ervaring heb je met behandelen/oefenen? Geef dit svp aan in aantal Reiki
behandel- of oefen-uren
………………………………………………………………………………………………………
4. Heb je een eigen praktijk of plannen om deze te starten?
………………………………………………………………………………………………...........
5. Geef je zelf cursussen en inwijdingen? (alleen voor Masters 3b) .......................................
.............................................................................................................................................
Zo ja, uit hoeveel dagdelen bestaat een cursus 1e, 2e of 3e graad? ...................................
.............................................................................................................................................
6. Heb je nog andere relevante opleidingen gevolgd?
………………………………………………………………………………………………………

7. Ben je aangesloten bij een Beroepsvereniging, en zo ja welke? (b.v. BATC, SRBAG)
.............................................................................................................................................
8. Wil je je actief inzetten voor de Vereniging? (bv. commissielid, bestuursfunctie, andere
ondersteunende werkzaamheden)
………………………………………………………………………………………………………

Je informatie wordt uiteraard vertrouwelijk door ons behandeld, dank voor het invullen!

Handtekening:..............................................

