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1 De naam

Stichting Er Zijn 

2 RSIN/fiscaal nummer

8109.92.528

3 Contactgegevens

Correispondentieadreis (vanaf 9 juni 2018):

Bergweg 18

6994 BP De Steeg

Webisite: www.janvandelden.org

KvK: 34176231

4 Bestuurssamenstelling

Huub Beckeris (voorzitter)

Jacolien Schreuder (penningmeeister)

Hugo van der Meer (isecretariis)

Wilmy Mooris (algemeen lid, belaist met organiisatie lezingen)

Rob Wilberis (algemeen lid, belaist met webbeheer)

Gertrude Maais (algemeen lid)

5 De doelstelling

De istichting heeft ten doel het mede ontwikkelen, verbreiden en bekend maken 

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

coördineren, dat enerzijdis JAN VAN DELDEN in alle ruist daaraan zijn aandacht 

kan geven en dat anderzijdis de eisisentiële voorwaarden daarvoor, zoalis 

fnanciën, organiisatie, publicitaire uitingen, media en multimediale eppertiise, 

alismede epterne uitingen van het werk van JAN VAN DELDEN worden beheerd en

beischermd; het verrichten van alle handelingen die met het vorenistaande in de 

ruimiste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
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6 Het beleidsplan

Inleiding

De doelistelling van de istichting Er Zijn komt er kort isamengevat op neer dat de 

istichting het gedachtegoed van Jan van Delden toegankelijk en beischikbaar wil 

maken voor menisen die op zoek zijn naar het wezenlijke in zichzelf .

De istichting iis opgericht in 2002 toen bleek dat Jan van Delden tijd, organiisatie 

en eppertiise tekort kwam om de vele belangistellenden voor zijn viisie adequaat 

van dienist te zijn. Samengeisteld uit vrijwilligeris wil de istichting hem daarbij 

profeisisioneel onderisteunen. Er Zijn neemt isindisdien alle adminiistratieve en 

organiisatoriische zaken van Jan van Delden over, zodat hij zijn handen en energie

vrij heeft om belangistellenden te ontmoeten en hun talrijke vragen te 

beantwoorden. 

Naaist de adminiistratieve, boekhoudkundige en juridiische zaken iis in de 

afgelopen jaren de organiisatie van de lezingen geistroomlijnd. Ook de regelmatig 

voorkomende uitnodigingen voor ontmoetingen die buiten de lezingen 

plaatisvinden, vallen onder het beleidisplan van de istichting, alismede de 

verzoeken voor interviewis van diverise media. 

Inmiddelis iis Jan op een leeftijd gekomen dat zijn werk aangepaist moet worden 

aan de fyisieke mogelijkheden. Dit uit zich onder andere in het terugbrengen van 

de vele reiisbewegingen van en naar de diverise plekken voor het verzorgen van 

de lezingen. In dit licht iis het beistaande aanbod van lezingen vanaf 2018 

aangepaist van vooral eendaagise, naar juiist enkele meerdaagise bijeenkomisten 

per jaar. Daar waar nodig zullen verdere aanpaisisingen volgen.

Het beistuur hoopt in de loop van 2018 een begin te maken met het archiveren 

en digitaliiseren van alle audio- en videomateriaal dat in de loop van de jaren iis 

gemaakt van Jan’is lezingen en iis daarom op zoek naar een vrijwilliger met 

ervaring in archiveren.

Website & sociale media

De istichting meent, dat naaist de genoemde activiteiten een goed functionerende

webisite en actuele aandacht voor de viisie van Jan van Delden een bijdrage kan 

leveren aan de doelistelling van de istichting. De webisite blijkt een prima 

toegangispoort voor wie kenniis wil maken met het gedachtegoed van Jan. 

Vandaar dat deze in 2018 geheel iis vernieuwd. Stichting Er Zijn iis verder niet 

actief op de diverise isociale media. 
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Boeken 

Al enige tijd werkt Jan aan zijn non-dualiistiische viisie op de eeriste 50 leisisen van 

het werkboek van ‘Een curisuis in wonderen’. Naar verwachting zullen zijn 

commentaar en toelichting in de eeriste helft van 2018 op de webisite van de 

istichting geplaatist worden. 
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Het bestuur

Het beistuur van de istichting vergadert minimaal twee keer per jaar, waarvan ten

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

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

de islagkracht en continuiteit van de activiteiten te garanderen iis het beistuur in 

2016 uitgebreid met twee nieuwe krachten. 

7 Beloningsbeleid

Stichting Er Zijn werkt principieel en uitisluitend met vrijwilligeris. Conform de 

doelistelling ontvangt niemand beloning in enige vorm, hoewel aantoonbaar 

gemaakte onkoisten gedeclareerd kunnen worden.

8 Verslag van uitgeoefende activiteiten 2017

Algemeen

De jaarlijkise activiteiten die Stichting Er Zijn ontwikkelt, vanuit de geistelde 

miisisie, omvatten voornamelijk:

1) Het organiiseren van lezingen en meerdaagise curisuisisen in Nederland en 

België. 

2) Het organiiseren van twee curisuisweken in Frankrijk.

3) Het archiveren van deze lezingen door het vaistleggen daarvan op video.

4) Het onderisteunen en begeleiden van publicatieis in welke vorm dan ook 

en – indien gewenist – het vertalen daarvan. 

5) Het vormgeven en onderhouden van een webisite incluisief een regelmatig

verischijnende nieuwisbrief met actuele informatie.

Verslag 2017

In 2017 zijn de volgende lezingen en curisuisisen in Nederland, België en Frankrijk 

georganiiseerd:

 

Wolterisum 8 t/m 11 april

Rotterdam 22 april

Amisterdam 29 april

Nijmegen/Ubbergen 30 april

Sablou (Frankrijk) 8 t/m 15 juli

Sablou (Frankrijk) 2 t/m 9 iseptember

Wolterisum 4 t/m 7 november
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Bergen 12 november

Amisterdam 18 november

Nijmegen/Ubbergen 19 november

Amerisfoort 25 november

Lezingen op uitnodiging:

- Dit Moment, Brugge 2 april

- Ananda, Haarlem 23 april

- Spirit Connection, Hilverisum 26 november

Videoregistraties lezingen 

Ook in 2017 zijn veel lezingen van Jan op beeld vaistgelegd.

Een iselectie iis inmiddelis istructureel en permanent op You Tube beischikbaar.

Sommige lezingen worden op DVD voor belangistellenden beischikbaar geisteld.

Website

De webisite wordt vanaf 2016 beheerd door beistuurislid Rob Wilberis. 

Er zijn diverise plannen om de webisite meer te actualiiseren en toegankelijker te 

maken. In 2016 en 2017 zijn wat kleine veranderingen doorgevoerd op het 

beistaande platform. In 2018 komt een volledig vernieuwde webisite online.

Nieuwsbrief

In 2017 zijn er 5 nieuwisbrieven verischenen. 
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9 Financiële verantwoording 2017

J aaroverzicht 2017 Stichting ErZijn

Balans
beginsaldo spaarrekening asn 16.000,00 eindsaldo spaarrekening asn 28.000,00

bank abnamro 966,47 bank abnamro 1.543,01
nog te betalen posten -536,54 nog te betalen posten -11.039,04
nog te ontvangen 145,47 nog te ontvangen 32,81

reserve 16.575,40 reserve 18.536,78

Exploitatierekening
inkomsten uitgaven

lezingen voorjaar 1.758,66 kosten lezingen 4.865,91
lezingen najaar 1.880,00 bestuurskosten 622,47
lezingen op uitnodiging 500,00 bankkosten 219,30
vierdaagse woltersum 12.400,00 autokosten (aanschaf) 10.140,35
zomercursussen frankrijk 10.690,00 overige algemene kosten 613,28
royalties 85,51 uitgaven zomercursussen 4.469,81
giften en donaties 0,00 kosten vierdaagse woltersum 4.213,48
rente spaartegoed 32,81 bijzondere activiteiten 241,00

exploitatieresultaat 1.961,38

totaal 27.346,98 totaal 27.346,98
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