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Inhoudeli jk en financieel jaarverslag 
Boekjaar 2018

Inhoudeli jk jaarverslag 
Besturen 
Het bestuur van de stichting bestond 
ook in 2018 uit Mim van der Meij 
(voorzitter), Frieda Drijver (secretaris) 
en Rens Looij (penningmeester). 
Het bestuur is vijf keer in vergadering 
bijeen geweest. In die bijeenkomsten 
hebben we alle routinematige 
bestuurlijke zaken de revue laten 
passeren, zoals donaties, boeken 
verkoop en financiën. Ook hebben we 
daarin gewerkt aan het 
privacyreglement zoals dat ook aan 
ons gevraagd werd door de overheid. 
Om de donateurs te betrekken bij het 
werk is vier keer een nieuwsbrief 
verstuurd. 
We hebben een aantal keer overlegd 
met Niek Brouw over diverse zaken, 
zoals het opstarten van het werk aan 
het dimensie-boek. 
We hebben met de mensen van 
Vitaal.nl op de massage en 
complementair-beurs in Hoevelaken 
gestaan om het werk van Niek Brouw 
onder de aandacht van de bezoekers 
te brengen. 
We zijn met de mensen van Epidauros 
en Vitaal een aantal keer bij elkaar 
gekomen om te werken aan de 
professionele opleiding van Niek 
Brouw. 
 

Spaanse uitgave Liefde Agressie 
Depressie 
De Spaanse uitgave van liefde 
agressie depressie “El código 
emocional de la enfermedad” is druk-
klaar gemaakt door de vertaler Irina 
Fuhrmann. De proefdruk hebben we in 
2018 ook al kunnen inzien. De uitgever 
heeft de lancering gepland in het 
tweede kwartaal van 2019. 
 
Het dimensie-boek 
Frieda Drijver heeft een start gemaakt 
met het realiseren van een grote wens, 
namelijk het uitbrengen van een boek 
over Niek Brouw zijn creatie ‘de 
dimensies op het lichaam’. Daarvoor 
hebben Niek en Frieda regelmatig 
overlegd. We hopen het schrijven af te 
ronden begin 2020.  
 
Website 

 De website heeft een aantal 
Engelstalige inkijkhoofdstukken 
gekregen in 2018. 

 De website heeft een SSL-slotje 
gekregen, zodat de informatie die 
wordt verstuurd beveiligd is door 
encryptie. 

 De website heeft ook een cookie-
waarschuwing gekregen. 

 De website is in 2018 door bijna 
2000 nieuwe unieke bezoekers 
bekeken. Daarnaast door bijna 400 
terugkerende bezoekers. Griekse 
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bezoekers verbleven het langst op 
de website (gemiddeld 7 ½ minuut) 
en Belgische bezoekers het kortste. 
Gemiddeld verbleven de 
bezoekers +/- 5 minuten op de 
site. 

 Via de website zijn in 2018 meer 
dan 40 boeken verkocht. 

 
Archiefwerk 
Hoewel er altijd archiefwerk zal zijn, 
kunnen we zeggen dat het archief in 
2018 zo goed als op orde is gekomen 
(na 4 jaar werk!): 

 Alle 700 banden en cd’s zijn 
gecatalogiseerd; 

 Alle videobanden zijn op Dvd en 
op MP4 overgezet; 

 Alle Dvd’s zijn op MP4 overgezet; 
 Alle teksten zijn gecatalogiseerd en 

gedigitaliseerd;  
 Van alle ‘banden’ zijn zoektermen 

gemaakt en in een digitaal systeem 
gezet;  

 Een zoek-en-vind-
bibliotheeksysteem is ontworpen 
en gerealiseerd.  

We hopen dat door dit werk in de 
(nabije) toekomst er gestudeerd en 
gewerkt kan worden in het archief. 
Zoals we nu ook zelf doen ten 
behoeve van het dimensie-boek en 
gaan doen ten behoeve van de 
balans-test. 
 

Financieel jaarverslag 
In 2018 hebben we gelukkig veel 
dingen met het geld van de donateurs 
kunnen realiseren. Belangrijkste waren 
het kunnen laten vertalen van de 
Liefde agressie depressie in het 
Spaans, het in het Engels laten 

vertalen van de inkijkhoofdstukken op 
de website en alle uitgaven kunnen 
doen voor het afronden van het 
archiefwerk. 
Op de volgende bladzijden vinden 
jullie de cijfers van onze boekhouder 
ter verantwoording van wat wij als 
stichting met het geld van de 
donateurs hebben gedaan. 
In het kort: 

 We hebben (gelukkig voor de 
mooie dingen die we ermee 
konden doen) meer geld 
uitgegeven dan dat er binnen is 
gekomen; 

 We hebben dat kunnen doen 
omdat we van de vorige jaren 
donatiegeld gereserveerd hebben; 

 We hebben daarnaast in 2018 
meer donaties binnen gekregen. 

 

Tot slot vooruitkijken 
Voor de toekomstige activiteiten 
blijven we geld van onze trouwe 
donateurs nodig hebben. Onze hoop 
en verwachting voor 2019 en 2020 zijn 
de volgende: 

 Het daadwerkelijk het levenslicht 
zien van de Spaanse uitgave; 

 Het dimensie-boek geschreven en 
uitgegeven; 

 De balans-test ontwikkeld en 
bruikbaar krijgen voor een groter 
publiek; 

 Het zien gebruiken van het archief. 
 
Dankbaar voor het gestelde 
vertrouwen, 
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver en 
Rens Looij 








