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Beste Donateur,
In deze tijd komen onbewuste shocks
boven water.
Genetische shocks die al generaties
‘onderhuids’ in families worden
doorgegeven.
Of shocks die je hebt opgedaan op
jonge leeftijd en waarbij je soms de
herinnering onmiddellijk moest
blokkeren om te kunnen overleven.
Of soms heb je het voelen geblokkeerd,
om niet kopje onder te gaan.
Dat ze nu boven water komen, voelt
heftig. Tegelijkertijd geeft dat ook een
kans, want je hebt er je leven lang al last
van gehad zonder het te ‘weten’.
Nu op te lossen, via ervaren, overgave, niet oordelen, vertrouwen op je lijf en de
oefeningen van de methode Niek Brouw.

Vernieuwing website

In een overleg in de afgelopen maanden
met Niek en Vitaal hebben we ook over
onze wens gesproken om meer
bewegende beelden over de methode
Niek Brouw te laten zien. Om die op
onze te vernieuwen website te plaatsen.
Ook gezien de Corona-beperkingen
konden we natuurlijk niet meteen gaan
(laten) filmen.
We hebben afgesproken dat we in het tweede kwartaal van dit jaar hierover verder
brainstormen.
Wij zijn verder gegaan en gekomen met het stimuleren van mensen om een review
over de methode Niek Brouw te schrijven. Met mooie eerste resultaten. Zodra de
homepage vernieuwd is wordt daarvoor plaatsgemaakt.
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Datzelfde geldt voor het idee om foto’s door Niek gemaakt op de homepage een
plek te geven. Daar zijn Fennie en Frieda mee bezig.
Leuk om te vermelden is dat de website ook voor nieuwe donateurs zorgt. Laatst
één met het volgende e-mailtje:
“Ik vind het een bijzonder goed en fijn initiatief. Ik zie de site nu voor het eerst en
het komt mij zeer toegankelijk over voor onder andere de betrokkenen en
professionals en geïnteresseerden.
Om mee te (blijven) gaan in de tijd en voor verdere ontwikkelingen van dit
bijzonder schitterende gedachtegoed, steun ik jullie van harte”.

Archief

Naast allerlei kleinere klusjes, waaronder de
laatste cursussen van Niek overzetten op dvd
en mp4, zijn we nogal druk bezig geweest met
de voorbereiding van het zorgvuldig, AVGproof, open kunnen stellen van ons archief voor
opleiding en studiemogelijkheid.
Daarvoor hebben we uitgezocht middels welk
platform dat het beste kan gebeuren, welke
eisen de AVG daaraan stelt en hoe die te
realiseren.
We hopen dat we voor de zomer operationeel kunnen zijn.
Eén van onze donateurs is inmiddels begonnen een aantal items van het archief van
zoekwoorden te voorzien. Dat is namelijk niet van alle 803 items al gebeurd.
Waarvoor dank!

Inhoudelijk en financieel
jaarverslag 2020

Onze donateurs ontvangen bij
de nieuwsbrief via de e-mail het
Inhoudelijk en financieel
jaarverslag.
We hebben een goed jaar
gehad, met o.a. de viering van
ons 5-jarige bestaan als stichting met een donateursbijeenkomst met Anna Verwaal
als spreker.
Het jaarverslag over 2020 is qua financiën natuurlijk beoordeeld door de
boekhouder en goed bevonden.

Nieuwsbrief Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw maart 2021

2

Voor meer wetenswaardigheden lees daarvoor het verslag. Op de website is het te
vinden op https://niekbrouw.nl/wp-content/uploads/2021/04/Inhoudelijk-en-financieeljaarverslag-2020-Stichting-Onderzoek-Methode-Niek-Brouw-Website.pdf

Meerjarenbeleidsplan 2021-2022

We hebben in de afgelopen maanden
ook een nieuw meerjarenbeleidsplan
gemaakt.
Welke doelen wensen we te realiseren
en op welke manier?
Donateurs zijn zo’n meerjarenplan
inmiddels van ons gewend. Het is het
derde meerjarenplan per slot van
rekening. Zij ontvangen het
beleidsplan via de e-mail bij deze

nieuwsbrief.
Net als het jaarverslag is dit document ook te vinden op https://niekbrouw.nl/wpcontent/uploads/2021/02/Meerjarenbeleidsplan-2021-2022.pdf

ANBI

De verandering van de statuten om te kunnen komen tot een
ANBI-aanvraag zijn een aantal keer besproken tussen de notaris
en het bestuur.
Een ANBI-status heeft voor onze stichting en betrokkenen een
aantal consequenties. De voor- en nadelen wegen wij nog een
keer zorgvuldig tegen elkaar af, ook samen met Niek, voordat we tot de
uiteindelijke keuze komen.
In een volgende nieuwsbrief kunnen we je daar meer over vertellen.

Blijf jij ook in 2021 betrokken bij ons werk?

We hopen dat jullie in 2021 ook betrokken blijven bij het werk van de stichting. Via
doneren is dat gebruikelijk. Je kunt daar ook een review over de methode Niek
Brouw aan toevoegen.
Met vriendelijk groet Mim van der Meij, Frieda Drijver, Fennie Vrij en Rens Looij
Stichting Onderzoek Methode Niek Brouw
www.niekbrouw.nl
p/a Pomonaplein 64, 2564 XS Den Haag
stichting@niekbrouw.nl
KvK-nummer: 62542311
Bankrekeningnummer: NL34 INGB 000 6757010
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