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 1. Inleiding 
 
 De Stichting Water Drager van Leven, opgericht op 24 november 2004, is een 
niet winst beogende instelling ter bevordering van de kennis over water als bron en 
drager van het leven en de verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten. 
Zij tracht dit in art. 3 van de Statuten omschreven doel te verwezenlijken door: 
 
  a. het verzorgen van activiteiten op het terrein van haar doelstelling; 
  b. het stimuleren van activiteiten op het gebied van haar doelstelling; 
  c. alle andere wettelijk toegestane middelen die de instemming van het 

bestuur hebben. 
 
 De Stichting wil een stimulans zijn om tot de levensdragende krachten in het 
water door te dringen. Zij streeft voorts primair naar een bredere bewustwording van 
en een intensievere beleving van het fenomeen water. Voor de bewustwording richt 
zij zich vooral tot de wetenschap, het onderwijs en de praktijkdeskundigen, voor de 
beleving ziet zij vooral waardevolle mogelijkheden op het terrein van religie en kunst. 
Tevens stelt zij zich ten doel het stimuleren van het fenomenologisch onderzoek naar 
het wezen van water. Als eerste stap ziet zij een inventarisatie van de op dit gebied 
gangbare onderzoeksmethoden. 
 Van de door de Stichting ondernomen activiteiten wordt, conform art. 12 van 
de Statuten, jaarlijks verantwoording afgelegd middels een toelichting bij de 
jaarrekening, de balans en de begroting. Dit verslag bevat de toelichting op de 
jaarrekening 2016; de begroting is opgenomen in het jaarplan 2017. 
 
 
 2. Organisatie 
 
 Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2016 gevormd door: 
 
 ir  M.K.H. Gast    te Bloemendaal  voorzitter 
 prof. mr. J. Wessel  te ‘Ede    vice-voorzitter 
 ir. J.W. van Sluis  te Amersfoort   secretaris 
 ir. W.H.P. Schukking te Zeist   penningmeester 
 
 Het bestuur vergadert in principe 2 maal per jaar en voorts naar behoefte. Het 
kwam in 2016 zevenmaal bijeen. 
 De Stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder 
nummer 0914 6881. Van de Inspectie der Belastingen is op 20 september 2007 
bericht ontvangen dat de Stichting is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (RSIN: 8160 66061). Die beslissing is gebaseerd op art. 6.33  
van de Wet inkomstenbelasting 2001.  
 Ten name van de Stichting wordt bij de Triodosbank een Internet 
Zakenrekening aangehouden met nr. NL15 TRIO 0254 7898 62 en een Internet 
Zaken Rendementrekening met nr. NL10 TRIO 02000 5439 60. 
 Tevens beschikt de Stichting over een eigen website: www.stichtingwater.nl. 
 
 

http://www.stichtingwater.nl/


 

3 

 

 3. Activiteiten 
 
 Tijdens het verslagjaar werden door de Stichting verschillende activiteiten 
ondernomen.   
 

- Het bestuur besteedde in zijn zevental vergaderingen veel aandacht aan de 
voorbereiding van een in 2017 te houden seminar over Water en Klimaat. 
Diverse potentiele sprekers werden benaderd, evenals Waternet als mede-
organisator voor dit event. Voorts vroeg de agendering van het Platform Water 
en van de Waterkring de nodige aandacht. 

 
Platform Vitaal Water 

 
- Op 21 april en 8 december kwam het Platform Vitaal Water, waarin 

waterdeskundigen van verschillende professie zich buigen over de 
levendragende kenmerken van water en de toepassing daarvan in de praktiijk, 
bijeen. 

 
- In een subgroep werd onderzoek uitgevoerd naar het stromingsgedrag van 

een fishflowform.aan een prototype op kleine schaal Aan dit onderzoek 
werkten o.a. mee de beeldend kunstenaar Paul van Dijk en de vakgroep 
vloeistofmechanica van de TU Delft. In 2014 werd vastgesteld dat het concept 
fishflowform hydraulisch en vistechnisch interessant is. Voor de verdere 
onwikkeling ervan is de Stichting Fishflowform opgericht, waarin twee 
bestuursleden van SWDL participeren. Een fishflowform is een vispassage op 
basis van ritmische stroming, zoals die optreedt in de flowforms van John 
Wilkes. Toepassing van een flowform levert, naast het herstel van de 
ecologische verbinding, een bijdrage tot de vitalisering van het betreffende 
water en een hogere belevingswaarde van de installatie als zodanig.  
 

- Tijdens de bijeenkomst op 21 april gaf Cees Kamp een presentatie met als 
titel Wat is water? Hij besprak diverse van de 30  proefnemingen door hem 
gedaan in een studie gedurende zes jaar. Hij waarschuwde voor het zonder 
kennis van de effecten toepassen van watervitalisatoren. 

 
- Op 8 december werden inleidingen verzorgd door Bart Wesseling, Simon 

Schijf en Frank Silvis.  
 

Waterkring 
 

- Op 16 april en 19 november werden - ditmaal te Amersfoort - bijeenkomsten 
van de WDL-Waterkring gehouden. 
 

- Tijdens de april bijeenkomst gaf Theo Claassen een boeiende uiteenzetting 
over Water en numerologie. Numerologie is een oude wetensvhap. In getallen 
wordt de kosmische orde in wetenschap, mythen en gnostiek zichtbaar ook 
ten aanzien van water. Hij noemde in dit verband met name de getallen 105,  
81 en 40. Ook Jan Diek van Mansvelt hield een inleiding over Water en 
Bodem. Daarin klonk zijn grote zorg door over de wijze waarop de huidige 
maatschappij omgaat met aarde, water en landbouw. 

 
- De november-bijeenkomst werd verzorgd door Willem Daub. Hij deed met ons 
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woord-meditaties over water. Naast vallend water uit een waterval plaatste hij 
opstijgend water in een geyser, Ook vestigde hij aandacht op het fenomeen  
stromend water. 

 
Contacten en representatie 

 
- Individuele bestuursleden waren in 2016 actief in twee internationale 

werkgroepen: van de Arbeitskreis für Strömungsforschung werd door Hans 
van Sluis de bijeenkomst in Herrischried bijgewoond, Maarten Gast en Hans 
van Sluis bezochten de bijeenkomst van de Arbeitskreis für 
Wassercharakterisierung in Fulda.  

 
- Peter Schukking en Hans van Sluis vervulden een bestuursfunctie in de 

Stichting Fishflowform. 
 

- Adviesfuncties ten behoeve van het Institut für Strömungsforschung te 
Herrischried (D). werden vervuld door Maarten Gast en Hans van Sluis.  Ook 
werden contacten onderhouden met het Healing Water Institute/Foundation 
for Water in Forest Row (GB).  

 
- Het bestuur onderhield tevens contacten met diverse internationale gremia, 

o.a. de Paul Schatz-stichting te Basel en de Europese Brunnen Gesellschaft 
te Karlsruhe. 
 

Publicaties en lezingen 
 

- Hans van Sluis verzorgde een bijdrage aan het tijdschrift Wasserzeichen van 
april 2016.  
 

- Maarten Gast hield in juni 2016 een voordracht op de algemene 
ledenvergadering van de Verein für Bewegungsforschung te Herrischried (D) 
over “Wasser und Philosophen”. 
 

- Maarten Gast publiceerde in het tijdschrift “Wasser und Brunnen” over het 
onderzoek “Was ist gutes Trinkwasser?” op basis van zijn voordracht voor de 
conferentie International Water Research Management in Karlsruhe in 2015. 
Ca. 45 internationale waterdeskundigen gaven voor dit onderzoek een 
persoonlijk antwoord op de bovengenoemde vraag. Deze antwoorden zijn 
gebundeld en uitgegeven door het Fraunhofer-Institut für Optronik, 
Systemtechnik und Bildauswertung in Karlruhe. 

 
 

 

 5. Financiën 
 
 Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het hierbij 
gevoegde financieel overzicht 2016. 
 De uitgaven van de Stichting bestaan uit zakelijke en bureaukosten 
enerzijds en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. De 
bestuurskosten zijn laag, daar de bestuursleden geen beloning voor hun werk 
ontvangen en alle reis- en vergaderkosten voor eigen rekening nemen. 
 De inkomsten bestonden in 2016 uit een particuliere gift ten behoeve van 
de Stichting Fishflowform. 
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. 
 De Stichting sloot het jaar af met een beperkt negatief financieel resultaat. 
Het saldo is geheel voor algemene activiteiten beschikbaar. 
 
  
 6. Slot 
 
 Dit jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven werd vastgesteld in 
de bestuursvergadering gehouden op 14 maart 2017 te Ede. Het is voor derden 
verkrijgbaar en zal worden gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl. 
 
 
D:\Documenten SWDL\Documents\bestuur stichting\businessplannen en jaarverslagen\170508 SWDL 
Jaarverslag 2016 - definitief.docx 

 
 

 

Bijlage  

 

 
FINANCIEEL OVERZICHT 2016 

 (bedragen in EURO) 
 
 
banktegoeden per 1-1-2016 
  betaalrekening Triodos    130,62 
  spaarrekening Triodos 3.167,98 
     3.298,60 
 
inkomsten 2016     uitgaven 2016 
  donatie t.b.v. St. FFF1     400,--    donatie aan St. FFF2     400,-- 
  seminar “Water en Klimaat”     seminar “Water en Klimaat”    30,60 
    deelnemersbijdrage        20,--    Waterkring      302,50 
  rente              5,86    domeinnaam        42,83  

  bankkosten      118,87 
        425,86        894,80 
        ======       ====== 

 
saldo per 1-1-2017  2.829,66 

 
     3.724,46     3.724,46 
 
       banktegoeden per 1-1-2017 
         betaalrekening      155,82 
         spaarrekening   2.673,84 
            2.829,66 
 
 
1 2e termijn van een schenking van 2000 euro, te voldoen in 5 jaarlijkse termijnen van 400 
euro. 
2 2e deel van een toezegging van 2000 euro, te voldoen in onderling overleg. 

http://www.stichtingwater.nl/

