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Inhoudelijk en financieel jaarverslag 
Boekjaar 2019 
 

Inhoudelijk jaarverslag 
 
Besturen 
Het bestuur van de stichting bestond ook 
in 2019 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 o.a. alle routinematige 
bestuurlijke zaken de revue laten 
passeren, zoals stand van donaties, 
boeken en cd’s en mp3’s en de financiën.  
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 zijn met de mensen van Epidauros en 
Vitaal nog één laatste keer bij elkaar 
gekomen om het werken aan de 
professionele opleiding van Niek Brouw 
af te ronden. 
 
Spaanse uitgave Liefde Agressie 
Depressie 
De Spaanse uitgave van liefde agressie 
depressie “El código emocional de la 
enfermedad” is tot onze blijdschap in juni 
uitgegeven. 
 
 

 
Website 
De volgende aanpassingen zijn gedaan 
aan de website: 

 Naast de cd’s met de lezingen is het nu 
ook mogelijk om die lezingen op mp3 
te verkrijgen; 

 De aanvraag van boeken/ cd’s en 
mp3’s is geautomatiseerd; 

 Poolse uitgave van LAD is op de 
website geplaats; 

 De website is ook in 2019 goed 
bezocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boeken, cd’s en mp3’s 
Er is door 26 mensen een boek, cd’s of 
mp3 besteld. Daarvoor ontvingen wij 
bijna €600,- aan donaties 
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Donateurs 
Tot ons genoegen ontvingen wij van 
meer dan 40 donateurs iets meer dan 
€8000,- aan donaties. 
 
Het dimensie-boek 
Frieda heeft een aantal keer gewerkt met 
Niek aan een opzet voor het boek over 
dimensies. 
 
Verhuizing 
Met de praktijk Vitaal.nl, zijn wij met het 
archief in maart 2019 meeverhuisd van 
het Colijnplein naar de Appelstraat 22. 
Daar hebben we onze videobanden, 
dvd’s en mappen met teksten opnieuw 
ondergebracht. 
 
Het archief 
Aan het fysieke archief is in 2019 vooral 
‘bijgeschaafd’. Alle dvd’s die we nog 
missen hebben we dubbel gecheckt. Dat 
geldt ook voor de videobanden en de 
prints.  
Daarnaast is het verder vullen van de 
portal met zoektermen en pdf’s van de 
uitwerkingen aan de orde geweest. 
 
Werkzaamheden aan de kleurentest 
Rens heeft samen met Valerie scenario’s 
en scenes geschreven voor de 
kleurentest. 
 

Financieel jaarverslag 
In het kort kunnen we zeggen dat we 
ongeveer evenveel hebben uitgegeven 
als we hebben ontvangen van donaties. 
Dat betekent dat we niet hebben 
ingeteerd op ons ‘vermogen’. Dat is goed 
omdat we in 2020 een aantal grote 
uitgaven hopen te hebben aan de 
kleurentest en/ of het dimensieboek. 

Op bladzijde 3 vind je de samenvatting 
van de financiën van de 
penningsmeester.  
Daarna op de bladzijden 4 en 5 vind je 
het werk van onze boekhouder, Marcel 
Munier, die een en ander heeft 
samengevat in een Balans per 
31/12/2019 en een gecombineerde 
balans/ verlies en winstrekening, periode 
0 tot en met 12. 
 
 
 

Tot slot vooruitkijken 
Onze hoop en verwachting voor 2020 en 
2021 zijn de volgende: 

 Het dimensie-boek geschreven en 
uitgegeven; 

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

 
We hebben ervaren, na inmiddels 5 jaren 
besturen in en van deze mooie en 
bijzondere stichting en in deze woelige 
tijden, dat voornemens niet altijd met 
gedachte snelheid worden gerealiseerd.  
En dat geduld dus regelmatig op de 
proef wordt gesteld.  
 
Tegelijkertijd hebben we ervaren dat 
geduld juist mooie dingen kan opleveren. 
Niek citeert in dit kader regelmatig ‘de 
Tibetanen’ met “Geduld geneest”. 
 
We zullen het gaan ervaren! 
 
Dankbaar voor het gestelde vertrouwen, 
 
Mim van der Meij, Frieda Drijver en Rens 
Looij 
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De penningmeester: L.F. (Rens) Looij 
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Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw

Balans per 31 december 2019

    31.12.2019    31.12.2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Website 1.700 2.550

Vlottende activa
Vorderingen - -
Liquide middelen 14.599 14.564

16.299 17.114
 

PASSIVA

Stichtingsvermogen 16.299 17.114

Staat van Baten en Lasten over 2019

BATEN

Donaties 8.718 9.831

LASTEN

Kosten beheer en administratie 9.533 14.679

RESULTAAT -815 -4.848
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Datum: 11-03-20 Bladzijde: 1
Tijd: 18:27:22

Balans Verlies & winst

Rekening Omschrijving Debet Credit Debet Credit

Gecombineerde balans Periode 0 tot en met 12

Maatschap X-weg  BLEISWIJK
Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw - EUR

1150 Website 1.700,00

Subtotaal 11: 1.700,00

1920 Postgiro 2.300,39
1960 Deposito 12.299,09

Subtotaal 19: 14.599,48

2120 Stichtingsvermogen 16.299,48

Subtotaal 21: 16.299,48

4110 Betaalde huur 82,50

Subtotaal 41: 82,50

4250 Website 3.711,65

Subtotaal 42: 3.711,65

4310 Bankrente/kosten 172,00

Subtotaal 43: 172,00

4609 Zegel en porto kst 82,00
4650 Kantoorbenodigdheden 427,77
4655 Archief 4.211,61

Subtotaal 46: 4.721,38

4800 Afschrijvingen website 850,00

Subtotaal 48: 850,00

8000 Donaties 8.718,50

Subtotaal 80: 8.718,50

9840 Ontvangen renten 4,78
9860 Resultaat 2019(2018) 814,25

Subtotaal 98: 819,03

16.299,48 16.299,48 9.537,53 9.537,53
Saldo winst:

16.299,48 16.299,48 9.537,53 9.537,53


