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Inhoudelijk en financieel 
jaarverslag Boekjaar 2021 
 

Inhoudelijk jaarverslag 
Besturen 
Het bestuur van de Stichting is in 2021 
van samenstelling veranderd. In maart 
hebben we afscheid genomen van Frieda 
Drijver en in juli van Fennie Vrij. 
Nogmaals met dank voor hun werk voor 
de Stichting.  
In oktober mochten we Valerie van Burk 
welkom heten. Het Bestuur is nu weer 
voltallig, namelijk Rens Looij, 
penningmeester en deels secretaris, 
Valerie van Burk, houdt zich voorlopig 
bezig met een deel van het archief en 
Mim van der Meij, voorzitter en deels 
secretaris. 
 
We zijn als bestuur 5x bij elkaar gekomen. 
Naast de lopende zaken, zoals stand van 
zaken donaties, financiën en boeken, 
kwamen onderwerpen als AVG, nieuwe 
therapeuten, websitevernieuwing, een 
nieuwe naam voor de Stichting en de 
samenwerking met Niek Brouw en 
Martine Groot en Vitaal aan de orde. 
 
We hebben 3x een nieuwsbrief verstuurd, 
waarbij in de laatste nieuwsbrief duidelijk 
werd wat de nieuwe ontwikkelingen zijn 
en hoe intensief we daarmee bezig zijn. 
Het toegankelijker maken van de website 
hebben jullie kunnen ervaren. De 
vernieuwing vraagt meer tijd. O.a. 
vanwege de naamsverandering en de 
aanpassing op de statuten hierop. We 
vertrouwen erop dat ons werk achter de 
schermen in 2022 tot resultaten zal leiden 

(en dus nog niet meteen zichtbaar voor 
de donateurs was). We zullen jullie 
hiervan uiteraard op de hoogte houden. 
 
Samenwerking 
2021 stond in het teken van de 
samenwerking tussen Niek Brouw en 
Martine Groot, Vitaal en de Stichting. 
Daarin zijn we op de goede weg. We zijn 
7x samen geweest en hebben over een 
veelheid van onderwerpen gesproken. In 
2022 gaan we op de ingeslagen weg 
verder. 
 
Website 
Het aantal gebruikers van onze website is 
gestegen met meer dan 10%. De meer 
dan 2700 bezoekers kwamen 
voornamelijk uit Nederland (48%) en de 

Verenigde Staten (11%). De meest 
bezochte pagina’s, naast de homepage in 
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het Nederlands, waren ‘de methode’, 
‘therapeuten’, ‘biografie’, ‘boeken en 
literatuur’ en de Engelstalige homepage. 
 
Boeken, cd’s en mp3’s 
19 mensen hebben in 2021 boekjes 
besteld. Daarvoor ontvingen wij iets meer 
dan €400 aan donaties. 
 
Donateurs 
In 2021 hebben we €4775,-  aan donaties 
ontvangen. 
 
Het archief 
De voorbereidende werkzaamheden om 
nieuwe therapeuten toegang te geven tot 
een deel van het archief (AVG-proof) zijn 
in gang gezet en zal in 2022 haar 
afronding hebben. 
 
ANBI 
Zoals jullie in de nieuwsbrief van juli 2021 
gelezen hebben is in overleg met Niek 
besloten om geen ANBI=status aan te 
vragen 
 

Financieel jaarverslag 
Het vermogen van de stichting is in dit 
boekjaar iets groter geworden. Dat komt 
ook doordat we minder hebben 
uitgegeven. 

Op bladzijde 3 vind je de samenvatting 
van de financiën van de 
penningsmeester.  
Daarna op de bladzijden 4, 5 en 6 vind je 
het werk van onze boekhouder, Marcel 
Munier, die het boekjaar heeft 
samengevat in een Balans per 
31/12/2021 en een gecombineerde 
balans/ verlies en winstrekening, periode 
0 tot en met 12. 

 
Tot slot vooruitkijken 
We verwachten dat in 2022 de intensieve 
samenwerking met Niek, Martine en 
Vitaal wordt voortgezet. We hopen dat 
daardoor mooie dingen boven de grond 
kunnen komen, zoals het 
opleidingstraject voor nieuwe 
therapeuten, de vernieuwing van de 
website en het werk van Niek ook visueel 
vorm kunnen geven door middel van een 
of meer filmpjes. 
De statuten van de stichting zullen 
worden aangepast aan de nieuwe naam. 
Ook zullen we donateurs blijven werven.  
 
Dankbaar voor het gestelde vertrouwen, 
 
Mim van der Meij, Valerie van Burk en 
Rens Looij
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     De penningmeester: L.F. (Rens) Looij 
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