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1. Inleiding 
 
Dit beleidsplan beoogt de activiteiten van de Stichting Water Drager van Leven voor het 
kalenderjaar 2018 duidelijk te omschrijven. Het bestaat uit de volgende onderdelen: 
 
 1. Inleiding 
 2. Uitgangspunten 
 3. Organisatie 
 4. Activiteiten 
  A. Projecten 
  B. Voorlichting en contacten 
 5. Financiën 
  A. Inkomsten 
  B. Uitgaven 
 6. Verantwoording 
 7. Slot 
 Bijlage: Begroting 2018 
 
Dit jaarplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 juni 2018. 
 

2. Uitgangspunten 
 
De Stichting Water Drager van Leven, opgericht op 24 november 2004, ingeschreven 
bij de K.v.K. Midden Gelderland onder nr. 09146881, fiscaal nummer 8160.66.061, 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 levendragende krachten in het water door 
te dringen. Zij streeft voorts primair naar een bredere bewustwording van en een 
intensievere beleving van het levensbepalende 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 het 
bekendheid geven aan de op dit gebied gangbare onderzoeksmethoden en de 
resultaten daarvan. 
 

3. Organisatie 
 
Het bestuur van de Stichting wordt 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 
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Het bestuur vergadert in principe 2 maal per jaar en voorts naar behoefte. 
Ten name van de Stichting wordt bij de Triodosbank een Internet Zakenrekening 
aangehouden onder nr. NL15 TRIO 0254 7898 62. 
 
De Stichting beschikt over een eigen website: www.stichtingwater.nl . 
 

 4. Activiteiten 
 
Algemeen 
 
In verband met de vorderende leeftijd van de bestuursleden zulllen de activiteiten van 
de Stichting in de loop van 2018 worden beëindigd. De Stichting zal daarna worden 
opgeheven. 
 
A. Seminar 
 
In samenwerking met Waternet wordt najaar 2018 een afsluitend seminar gehouden 
over het thema Water en Leven. Keynote speaker zal zijn Prof. Marc Henry uit 
Straatsburg. Van zijn hand verscheen het boek “L'eau et la physique quantique - Vers 
une révolution de la médecine”. Andere bijdragen zullen worden verzorgd door Paul 
Doesburg (Water en GSM-straling) en Christine Sutter (Water en vormkrachten).  
 
B. Waterkring 
 
De reeks van bijeenkomsten van de Waterkring wordt afgesloten. Op deze 
bijeenkomsten voor in het werk van de Stichting geïnteresseerden is tweemaal jaarlijks, 
aan de hand van een of meer inleidingen, over aan de stichtingsdoelstelling 
gerelateerde thema´s gediscussieerd. Bij voldoende belangstelling zal in 2018 een 
laatste sessie worden belegd. 
 
C. Platform Vitaal Water 
 
Als voortzetting van activiteiten uit het project Vitaal Water verzorgt de Stichting 
tweemaal jaarlijks ten kantore van Royal HaskoningDHV te Amersfoort platform-
bijeenkomsten voor waterprofessionals. Tijdens de voor 8 maart 2018 geagendeerde 
bijeenkomst zal o.a. worden gesproken over voortzetting van het platform Vitaal Water 
onder andere vlag. 
 
D. Voorlichting en contacten 
 
Om de activiteiten van de Stichting ruime bekendheid te geven wordt de eigen website 
www.stichtingwater.nl onderhouden. Publiciteit wordt behalve via die website gezocht 
middels voordrachten voor diverse fora en bijdragen aan (vak)tijdschriften.  
 
Bestuursleden van Stichting Maarten Gast en Hans van Sluis zullen deelnemen aan de 
activiteiten van de Internationale Arbeitskreis für Strömungsforschung en aan de 
Internationale Arbeitskreis zur Bestimmung des Wasser-Charakters.  
Peter Schukking en Hans van Sluis werken via de Stichting Fishflowform mee aan het 
ontwikkelen van een vispassage die is gebaseerd op het principe van ritmische 
stroming. In dit project worden o.a. fenomenologische onderzoeksmethoden worden 
toegepast. 
 

http://www.stichtingwater.nl/
http://www.stichtingwater.nl/
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5. Financiën 
 
A. Inkomsten 
Bijzondere activiteiten verlopen in beginsel kostenneutraal, o.a door het vragen van 
deelnamegelden. Tevens worden voor grotere projecten, om de financiële risico’s af te 
dekken, sponsors benaderd. De sponsors kunnen naamsbekendheid krijgen via de door 
de Stichting te verzorgen activiteiten en publicaties. Deze sponsors worden 
geïnformeerd over de activiteiten van de Stichting. Donaties worden verwelkomd. 
 
B. Uitgaven 
 
De uitgaven van de Stichting bestaan uit algemene, voorlichtings- en bureaukosten 
enerzijds en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. Bij 
voorkeur wordt rechtstreeks steun verleend aan de organisatie van evenementen, bijv. 
in de vorm van een subsidie in de exploitatiekosten. Omgekeerd worden mede uit de 
inkomsten van evenementen de algemene stichtingskosten bestreden. De 
bestuurskosten zijn naar verhouding laag, daar de bestuursleden voor hun  
werkzaamheden geen beloning ontvangen en alle reis- en vergaderkosten voor eigen 
rekening nemen. 
 

6. Verantwoording 
 
Van de door Stichting ondernomen activiteiten wordt, conform art. 12 van de Statuten, 
jaarlijks verantwoording afgelegd middels een toelichting bij het financiële overzicht in 
het jaarverslag. De begroting voor 2018 luidt: 
 
 

Begroting 2018 
bedragen in euro’s 

 
saldo per 1-1-2018  1.520 
 
seminar “Water en Leven”  seminar “Water en Leven”    
  deelnemersbijdragen  1.000   sprekers   2.000 
  sponsoren   1.500   kosten   1.000 
donatie t.b.v. St. FFF     400 donatie aan St. FFF     400 
    domeinnaam       50 
    bestuurskosten       70 
    bankkosten     130 
 
    saldo per 31-12-2018     770 
   _____    _____ 
Totaal   4.420    4.420 
 
 

7. Slot 
 
Dit beleidsplan van de Stichting Water Drager van Leven wordt ter informatie aan de 
sponsors van onze activiteiten toegezonden, is voor derden verkrijgbaar en wordt 
gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl. 
 

http://www.stichtingwater.nl/

