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1 De naam
Stichting Er Zijn 

2 RSIN/fiscaal nummer
8109.92.528

3 Contactgegevens
Correspondentieadres:
Van Zeggelenstraat 57-zwart
2032 WE Haarlem
Website: www.janvandelden.org
KvK: 34176231

4 Bestuurssamenstelling

(met ingang van 2017)

Huub Beckers (voorzitter)

Jacolien Schreuder (penningmeester)

Hugo van der Meer (secretaris)

Wilmy Moors (algemeen lid, belast met organisatie lezingen)

Rob Wilbers (algemeen lid, belast met webbeheer)

Gertrude Maas (algemeen lid)

5 De doelstelling
De stichting heeft ten doel het mede ontwikkelen, verbreiden en bekend maken 

van het werk van JAN VAN DELDEN en dit zodanig te beschermen en te 

coördineren, dat enerzijds JAN VAN DELDEN in alle rust daaraan zijn aandacht 

kan geven en dat anderzijds de essentiële voorwaarden daarvoor, zoals 

financiën, organisatie, publicitaire uitingen, media en multimediale expertise, 

alsmede externe uitingen van het werk van JAN VAN DELDEN worden beheerd en 

beschermd; het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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6 Het beleidsplan
Inleiding
De doelstellingen van onze stichting komen er kort samengevat op neer dat de 

stichting het gedachtegoed van Jan van Delden toegankelijk en beschikbaar wil 

maken voor mensen die op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf . 
De stichting werd opgericht in 2002 nadat bleek dat Jan van Delden tijd, 

organisatie en expertise tekort kwam om de vele belangstellenden naar zijn visie

adequaat van dienst te kunnen zijn. Samengesteld door vrijwilligers die hem 

daarbij professioneel wilden ondersteunen, werd Stichting Er Zijn opgericht. 

Inhoudelijk namen zij vanaf dat moment alle administratieve en organisatorische 

zaken van Jan van Delden over, zodat hij zijn handen en energie vrij had om 

belangstellenden te ontmoeten en hun talrijke vragen te kunnen beantwoorden.

Naast de administratieve, boekhoudkundige en juridische zaken, worden sinds de

oprichting de lezingen  gestroomlijnd. Ook de regelmatig voorkomende 

uitnodigingen voor ontmoetingen die buiten de lezingen plaatsvinden, vallen 

onder het beleidsplan van de stichting, alsmede de verzoeken voor interviews 

van diverse media. 

Actieplan
De stichting meent, dat naast de genoemde activiteiten een goed functionerende

website en actuele aandacht voor de visie van Jan van Delden via de sociale 

media effectieve bijdragen kunnen leveren aan de doelstelling van de stichting. 

 Website & sociale media
Met name de website blijkt een prima toegangspoort voor wie kennis wil 

maken met het gedachtegoed van Jan. De website heeft in 2016 

functioneel en actueel geopereerd. Stichting Er Zijn is niet actief op de 

diverse sociale media.
Boeken

Op dit moment werkt Jan aan zijn non-dualistische visie op de eerste 50 

lessen van het werkboek van ‘Een cursus in wonderen’. Uiteraard zullen 

zijn commentaar en toelichting ook op de website van de stichting een 

plaats krijgen. 

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan ten

minste een keer in aanwezigheid van Jan van Delden. In die vergaderingen 

worden de voortgang en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten besproken. Om 

de slagkracht en continuïteit van de activiteiten te garanderen is het bestuur in 

2016 uitgebreid.

7 Beloningsbeleid
Stichting Er Zijn werkt principieel en uitsluitend met vrijwilligers. Conform de 

doelstelling ontvangt niemand beloning in enige vorm, hoewel aantoonbaar 

gemaakte onkosten gedeclareerd kunnen worden.
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8 Verslag van uitgeoefende activiteiten 2016
Algemeen
De jaarlijkse activiteiten die Stichting Er Zijn ontwikkelt, vanuit de gestelde 

missie, omvatten voornamelijk:
1) Het organiseren van lezingen en meerdaagse cursussen in Nederland en 

België. 
2) Het archiveren van deze lezingen door het vastleggen daarvan op video.
3) Het redigeren van interview-verzoeken.
4) Het ondersteunen en begeleiden van publicaties in welke vorm dan ook 

en – indien gewenst – het vertalen daarvan. 
5) Het vormgeven en onderhouden van een website inclusief een regelmatig

verschijnende nieuwsbrief met actuele informatie.

Verslag 2016
In 2016 zijn de volgende lezingen en cursussen in Nederland en België 

georganiseerd:

 

Woltersum 9 t/m 12 april

Rotterdam 16 april

Bergen 23 april

Amersfoort 24 april

Woltersum 5 t/m 8 november

Nijmegen 12 november

Amersfoort 19 november

Lezingen op uitnodiging:

- Spirit Connection, Hilversum 17 april

- Spirit Connection, Hilversum 20 november

- Self Discovery Center, Septon-Durbuy (België) 26 november

Videoregistraties lezingen 

Ook in 2016 zijn veel lezingen van Jan op video vastgelegd.

Een selectie is inmiddels structureel en permanent op You Tube beschikbaar.

Sommige lezingen worden op DVD voor belangstellenden beschikbaar gesteld.

Cursussen

In zomer 2016 zijn er, op uitnodiging, twee cursusweken georganiseerd in 

Frankrijk. De betrokkenheid van de stichting bij deze cursussen heeft zich 

beperkt tot het innen van de verblijfsgelden en vermelding op de website en in 

de nieuwsbrieven van de stichting.

Website
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De website wordt vanaf 2016 beheerd door bestuurslid Rob Wilbers. 

Er zijn diverse plannen om de website meer te actualiseren en toegankelijker te 

maken. In 2016 is met de uitvoering van die plannen een voorzichtig begin 

gemaakt; in 2017 zal daar een vervolg aan worden gegeven.

Nieuwsbrief

In 2016 zijn er 5 nieuwsbrieven verschenen. 

9 Financiële verantwoording 2016

J aaroverzicht 2016 Stichting ErZijn

Balans
beginsaldo spaarrekening asn 10.000,00 eindsaldo spaarrekening asn 16.000,00

bank abnamro 3.227,37 bank abnamro 966,47
nog te betalen posten -237,62 nog te betalen posten -536,54
nog te ontvangen 54,68 nog te ontvangen 145,47

reserve 13.044,43 reserve 16.575,40

Exploitatierekening
inkomsten uitgaven

lezingen voorjaar 1.875,00 kosten lezingen 4.154,53
lezingen najaar 2.070,00 bestuurskosten 340,69
lezingen op uitnodiging 897,20 bankkosten 278,57
vierdaagse woltersum 8.640,00 overige algemene kosten 1.987,08
zomercursussen frankrijk 10.862,00 uitgaven zomercursussen 10.862,00
royalties 225,19 kosten vierdaagse woltersum 3.891,57
giften en donaties 762,50 bijzondere activiteiten 351,95
rente spaartegoed 65,47

exploitatieresultaat 3.530,97

totaal 25.397,36 totaal 25.397,36
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