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Nieuwsbrief Maart 2018 
 
Beste Donateurs, 
 
We spraken laatst Niek en hij zei iets 
over de chaotische tijd van dit 
moment. Dat hebben we in ons 
bestuurswerk ook ervaren.  
We hopen voor jullie in deze 
nieuwsbrief wat orde te scheppen, 
welke uit de chaos is voortgekomen. 
 
Bestuurswerk 
In de afgelopen maanden is het volgende bestuurswerk verzet: 

 het boekjaar 2017 is financieel afgerond. Verder op en in de bijlage van deze e-
mail kun je het resultaat lezen;  

 we hebben samen met de mensen van Vitaal.nl en enkele andere therapeuten 
op de Massage- en complementair-beurs in Hoevelaken op vrijdag de 16e maart 
gestaan. Daar hebben we promotie gemaakt voor het werken met de 
ontwikkelingsmotoriek methode Niek Brouw. Mooi was om te zien dat de 
workshop, gegeven door Hanneke Bakker, druk werd bezocht. Er zijn een paar 
boekjes verkocht en we hebben bijzondere gesprekken met bezoekers gehad. 

 

Het archief 
 We hebben een start gemaakt met het overzetten van de dvd’s van alle 

cursussen naar MP4-formaat. Deze worden ook opgeslagen op de NAS welke we 
hebben aangeschaft. Hiermee willen we het archiefmateriaal ‘conserveren’. 
Inmiddels zijn 50 van de 200 dvd’s overgezet. 

 Het bibliotheek systeem, dat is gemaakt door onze donateur Gert-Jan 
Boesschen Hospers, is getest en uitgebreid en zal in de komende maanden 
worden gevuld. Hiermee gaan we het archiefmateriaal, mp4’s (van de cursussen), 
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mp3’s (van de lezingen), prints (van de uitwerkingen van cursussen en lezingen) 
en de boeken voor therapeuten vindbaar maken. 

 

De website 
 We hebben een Engelse vertaling laten maken van de inkijkhoofdstukken van 

Stem en Lichaam.  
Die vertaling zal binnenkort wordt toegevoegd aan de website. 

 
 De gehele lijn van boeken op de website zal in de komende maanden worden 

aangepast, samen met een aantal andere, wat kleinere, wijzigingen. 
 
Inhoudeli jk en financieel jaarverslag 2017 
Het boekjaar 2017 is met succes afgerond. In 
de bijlage van de e-mail vind je als donateur 
een inhoudelijk en financieel jaarverslag. 
Deze zal ook gepubliceerd worden op de 
website www.niekbrouw.nl onder ‘stichting’. 
 
Begroting en doneren voor 2018 
We hebben van twintig van de veertig 
donateurs de donatie voor 2018 binnen. 
Voorlopige stand van donaties is €3390,-. 
Één van de donateurs heeft aangegeven 
ermee te stoppen, drie nieuwe donateurs 
hebben zich aangemeld.  
Voor alles wat we hebben gepland om te doen in 2018 is nog meer geld nodig.  
 
Dus als je er nog niet aan toegekomen bent om te doneren, dan graag 
alsnog! 
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De begrootte uitgaven in 2018 zijn €10.000,-. Waaronder de uitgaven voor de 
vertaling van de Spaanse uitgave, de aanschaf van een NAS, het omzetten van alle 
dvd’s naar MP4-formaat, de vertalingen van inkijkhoofdstukken in het Engels (Stem 
en Lichaam) en in het Spaans. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Mim van der Meij, Frieda Drijver en Rens Looij 
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