Maukah Anda mentraktir secangkir kopi per minggu untuk Subud
internasional?
ANGGARAN WSA 2016 telah disetujui dan laporan Q4
berkaitan dengan biaya di tahun sebelumnya juga telah
diterbitkan.
Saudara-saudara,
Kapan terakhir kali Anda mentraktir secangkir kopi untuk
seorang teman? Kemarin, minggu lalu atau bulan lalu?
Maukah Anda mengundang seorang saudara Subud dari luar
negeri berkunjung ke negara Anda? Saya yakin Anda pasti
mau.
Mohon pertimbangkan apa arti nilai pekerjaan Subud
Internasional untuk Anda pribadi dan apa yang dapat Anda
lakukan untuk membantu. Satu cangkir kopi per minggu
untuk Subud, mungkin kah itu? Atau Anda ingin mentraktir
secangkir kopi untuk orang lain yang tidak mampu?
Bayangkan: jika setiap anggota dapat mendukung WSA
dengan hanya satu dollar per minggu, kebutuhan biaya yang
diperlukan saat ini bisa terpenuhi.
Di akhir Februari lalu anggaran untuk 2016 telah disetujui
oleh semua perwakilan zona. Yaitu sekitar USD 499,000.
Dari jumlah tersebut hampir sepertiga nya (USD 135,000) adalah untuk keperluan tugas-tugas Keijiwaan,
termasuk biaya perjalanan Pembantu Pelatih Internasional dan Ibu Rahayu’s Office.
Untuk semua keperluan yang berkaitan dengan ceramah YM Bapak dari arsip WSA, unit penterjemahan
publikasi diperkirakan sekitar USD 108,000.
Kegiatan Manusia dianggarkan USD 78,000. Ini termasuk Care Support, Yes Quest dan hibah untuk zonazona.
Layanan pendukung seperti biaya perjalanan para ketua WSA dan wakil-wakil zona membutuhkan sekitar
USD 68,000.
Dan yang terakhir adalah untuk eksekutif WSA, biaya bank, audit dan biaya hukum, uang muka Kongres
Dunia (USD 98,000).
Untuk pendapatan, kami mengandalkan kontribusi dari zona-zona, sumbangan enterprise dan
sumbangan perseorangan.
Sampai sekarang hanya ada sekitar 15 sampai 20 negara dari 50 lebih negara anggota World Subud
Association yang mendukung kegiatan kerja internasional.
Untuk pengembangan dan pertumbuhan Subud secara keseluruhan, kita harus bekerja sama di tingkat
internasional. Maka kirimkan uang ngopi Anda melalui pengurus nasional masing-masing negara atau
langsung ke WSA.
WSA mengharapkan bantuan Anda.
Dengan cinta
Hilaria.

