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1 De naam  
Stichting Er Zijn  

2 RSIN/fiscaal nummer  

8109.92.528  

3 Contactgegevens  
Correspondentieadres: Spoordonk 19 3823 AP Amersfoort  
Website: www.janvandelden.org  
KvK: 34176231  

4 Bestuurssamenstelling  
Huub Beckers (voorzitter) 
Claudy Meenink (penningmeester) 
Hugo van der Meer (secretaris) 
Rob Wilbers (algemeen lid belast met webbeheer 
Wilmy Moors (algemeen lid, belast met organisatie lezingen)  
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.   
 

6. Het beleidsplan 

De doelstelling van de stichting Er Zijn komt 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 is opgericht in 2002 toen bleek dat Jan van Delden tijd, organisatie en expertise 
tekortkwam om de vele belangstellenden voor zijn visie adequaat van dienst te zijn. 
Samengesteld uit vrijwilligers wil de stichting hem daarbij professioneel ondersteunen. 'Er 
Zijn' neemt sindsdien alle administratieve en organisatorische zaken van Jan van Delden 
over, zodat hij zijn handen en energie vrij heeft om belangstellenden te ontmoeten en hun 
talrijke vragen te beantwoorden.  
 
Naast de administratieve, boekhoudkundige en juridische zaken is in de afgelopen jaren de 
organisatie van de lezingen gestroomlijnd. Ook de regelmatige uitnodigingen voor 
ontmoetingen die buiten de lezingen plaatsvinden, vallen onder het beleidsplan van de 
stichting, alsmede de verzoeken voor interviews van diverse media.  



Inmiddels is het werk van Jan aangepast aan de fysieke mogelijkheden. Dit uit zich onder 
andere in het terugbrengen van de vele reisbewegingen van en naar de diverse plekken voor 
het verzorgen van de lezingen. In dit licht is het bestaande aanbod van lezingen vanaf 2018 
aangepast van vooral eendaagse, naar juist enkele meerdaagse bijeenkomsten per jaar. In 
de loop van 2019 heeft deze trend verder doorgezet. Naast het concentreren van fysieke 
ontmoetingen in enkele (meerdaagse) bijeenkomsten is er regelmatig virtueel contact met 
belangstellenden via de daarvoor geschikte digitale platforms. Daar waar nodig zullen 
verdere aanpassingen volgen.  
In 2021 waren er om de week zoom sessies en twee maal een 4 daagse zoom sessies. In 
Frankrijk waren er meerdaagse  bijeenkomsten.  
In 2021 is het nog niet gelukt een begin te maken met het archiveren en digitaliseren van 
alle audio- en videomateriaal dat in de loop van de jaren is gemaakt van Jan’s lezingen. Het 
bestuur is daarom nog steeds op zoek naar een vrijwilliger met ervaring in archiveren.  
In 2021 is het boek “Zelfrealisatie, is dit nu alles?” in digitale vorm heruitgegeven. 

Website & sociale media 

De stichting meent dat naast de genoemde activiteiten een goed functionerende website 
met actuele aandacht voor de visie van Jan van Delden een bijdrage kan leveren aan de 
doelstelling van de stichting. De website blijkt een prima toegangspoort voor wie kennis wil 
maken met het gedachtegoed van Jan hetzij via fragmenten van videolezingen, teksten en 
nu ook podcasts voor. Stichting Er Zijn is verder niet actief op de diverse sociale media.  
Voor vragen is Jan bereikbaar via de mail en per telefoon. Per jaar beantwoordt hij minimaal 
1800 mailtjes. 
In toenemende mate wordt er ook gebruik gemaakt van Whatsapp voor het beantwoorden 
van vragen. 

Boeken  

Al enige tijd werkt Jan aan zijn non-dualistische visie op de eerste 50 lessen van het 
werkboek van ‘Een cursus in wonderen’. Zijn commentaar en toelichting op de 
werkboeklessen wordt in gedeelten op de website van de stichting geplaatst. In 2018 is 
daarmee een begin gemaakt, en dit heeft een vervolg gekregen in 2019 en 2020. In de loop 
van datzelfde jaar is een begin gemaakt met de heruitgave van het boek ‘Zelfrealisatie. Is dit 
nu alles? In 2021 is het boek in delen op de website gezet.  Dit boek verscheen 
oorspronkelijk in 2007, maar is nog altijd actueel en heeft niet aan relevantie ingeboet.  

Het bestuur  

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. In 2021 is er uitsluitend online vergaderd.  

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.  



8 Verslag van uitgeoefende activiteiten 2021 

 
Algemeen 
 
De jaarlijkse activiteiten die Stichting Er Zijn organiseert, vanuit de gestelde missie, omvatten 
voornamelijk:  
1)  Het organiseren van lezingen en meerdaagse cursussen in Nederland en België̈.  
2)  Het organiseren van twee cursusweken in Frankrijk.  
3)  Het archiveren van deze lezingen door het vastleggen daarvan op video.  
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 2021 

Vanwege de pandemie hebben de onder 1. genoemde activiteiten geen doorgang gevonden. 
In 2021 zijn er de volgende activiteiten geweest. 
 
Sablou (Frankrijk):   2 maal een 5 daagse cursusweek in juli en september. 
Woltersum-Zoom:   2 keer 4-daagse Zoom lezingen reeks 
Losse zoom lezingen:  26 maal 
Boekbesprekingen:  2 boekbesprekingen voor het blad Inzicht 
Daarnaast heeft Jan een uitleg geschreven bij de lessen 18 tot 21 uit het boek Cursus in 
Wonderen. 

Website  

De website wordt vanaf 2016 beheerd door bestuurslid Rob Wilbers. De in 2018 volledig 
vernieuwde website functioneert naar verwachting.  

Nieuwsbrief  

In 2021 zijn er 5 nieuwsbrieven verschenen.  
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