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1. Inleiding
De Stichting Water Drager van Leven, opgericht op 24 november 2004, is een
niet winst beogende instelling ter bevordering van de kennis over water als bron en
drager van het leven en de verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten.
Zij tracht dit in art. 3 van de Statuten omschreven doel te verwezenlijken door:
a.
b.
c.

het verzorgen van activiteiten op het terrein van haar doelstelling;
het stimuleren van activiteiten op het gebied van haar doelstelling;
alle andere wettelijk toegestane middelen die de instemming van het
bestuur hebben.

De Stichting wil een stimulans zijn om tot de levensdragende krachten in het
water door te dringen. Zij streeft voorts primair naar een bredere bewustwording van
en een intensievere beleving van het fenomeen water. Voor de bewustwording richt
zij zich vooral tot de wetenschap, het onderwijs en de praktijkdeskundigen, voor de
beleving ziet zij vooral waardevolle mogelijkheden op het terrein van religie en kunst.
Tevens stelt zij zich ten doel het stimuleren van het fenomenologisch onderzoek naar
het wezen van water. Als eerste stap ziet zij een inventarisatie van de op dit gebied
gangbare onderzoeksmethoden.
Van de door de Stichting ondernomen activiteiten wordt, conform art. 12 van
de Statuten, jaarlijks verantwoording afgelegd middels een toelichting bij de
jaarrekening, de balans en de begroting. Dit verslag bevat de toelichting op de
jaarekening 2014; de begroting is opgenomen in het jaarplan 2015.

2. Organisatie
Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2014 gevormd door:
ir M.K.H. Gast
prof. mr. J. Wessel
ir. J.W. van Sluis
ir. W.H.P. Schukking

te Bloemendaal
te ‘s-Heerenberg
te Amersfoort
te Zeist

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

Het bestuur vergadert in principe 2 maal per jaar en voorts naar behoefte. Het
kwam in 2014 achtmaal bijeen.
De Stichting is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
nummer 0914 6881. Van de Inspectie der Belastingen is op 20 september 2007
bericht ontvangen dat de Stichting is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut
Beogende Instelling (RSIN: 8160 66061). Die beslissing is gebaseerd op art. 6.33
van de Wet inkomstenbelasting 2001.
Ten name van de Stichting wordt bij de Triodosbank een Internet
Zakenrekening aangehouden met nr. NL15 TRIO 0254 7898 62 en een Internet
Zaken Rendementrekening met nr. NL10 TRIO 02000 5439 60.
Tevens beschikt de Stichting over een eigen website: www.stichtingwater.nl.
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3. Activiteiten
Tijdens het verslagjaar werden door de Stichting verschillende activiteiten
ondernomen:
-

Op 6 maart en 25 september kwam het Platform Vitaal Water, waarin
waterdeskundigen van verschillende professie zich buigen over de
levendragende kenmerken van water en de toepassing daarvan in de praktiijk,
bijeen. Er zijn twee subgroepen actief, die zich respectievelijk bezighouden
met de ontwikkeling een zgn. fishflowform en met de vraag ‘Wat is Vitaal
Water”.
o De eerstgenoemde subgroep voerde onderzoek uit naar het
stromingsgedrag van een fishflowform.aan een prototype op kleine
schaal Aan dit onderzoek werkten o.a. mee de beeldend kunstenaar
Paul van Dijk en de vakgroep vloeistofmechanica van de TU Delft. In
2014 werd vastgesteld dat het concept fishflowform hydraulisch en
vistechnisch interessant is. Voor de verdere onwikkeling ervan is de
Stichting Fishflowform opgericht, waarin twee bestuursleden van SWDL
participeren.
o

De tweede subgroep verdiepte zich in het onbevangen waarnemen van
water ter voorbereiding van een vraagstelling voor wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van Vitaal Water. Nadat een beschrijving van
het begrip ‘gevitaliseerd water’ was geformuleerd, is onderzocht aan
welke randvoorwaarden wetenschappelijk onderzoek naar dit
verschijnsel zou moeten voldoen.

o Op 25 september verzorgden Frank Collaris en Hans van Sluis
inleidingen. Frank Collaris presenteerde zijn onderzoek naar de
toepassing van ‘”watergas” voor het opwekken van schone, vrije
energie en het bereiden van gevitaliseerd water. Hij wees ook op de
tegenkrachten uit de zakenwereld en de wetenschap die zijn onderzoek
ondervond. Hans van Sluis introduceerde het baanbrekende werk van
de Amerikaanse biochemicus Gerald Pollack aan de hand van diens
boek “The fourth Phase of Water”. Kenmerkend voor Pollack’s
benadering is zijn onbevangen wijze van onderzoeken, die verrassende
nieuwe kenmerken van het water nabij het grensvlak met zgn.
hydrofiele stoffen (o.a. hout, textiel, etc.) aan het licht bracht.
-

Op 5 april en 27 september werden te ’s-Heerenberg bijeenkomsten van de
WDL-Waterkring gehouden. In april waren de inleiders Bart Wesseling, Ir.
Frank Silvis en Dr. Bas Pedroli. In september verzorgde Frans Romeijn een
training in het waarnemen van vormkrachten, in het bijzonder met betrekking
tot water.
o Bart Wesseling introduceerde het werk van de Werkgroep
Fishflowforms, die een vispassage op basis van ritmische stroming,
zoals die optreedt in de flowforms van John Wilkes, wil ontwikkelen.
Toepassing van een flowform levert, naast het herstel van de
ecologische verbinding, tot de vitalisering van het betreffende water en
een hogere belevingswaarde van de installatie als zodanig.
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o Frank Silvis presenteerde het radiësthtisch nderzoek dat hij verrichte op
de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Grou en Soerendonk. Hij
constateerde op beide installaties een verbetering van de energetische
kwaliteit van het afvalwater in de loop van het zuiveringsproces. Met
name de flowforminstallatie te Soerendonk bleek een sterke positieve
werking uit te oefenen. Niettemin merkte hij dat resten van
geneesmiddelen en pesticiden met de gebruikte zuiveringsmethoden
onvoldoende worden verwijderd of geneutraliseerd. Hij ontwikkelde
daarvoor aanvullende maatregelen.
o Bas Pedroli deed verslag van zijn ervaringen in het landschap. Als deel
van de presentatie werd een korte wandeling naar een punt met uitzicht
op de bossen van het Montferland ondernomen. Hierbij werden
verschillende waarnemingsoefeningen gedaan.
-

Op 8 november vond in Amersfoort ter gelegenheid van het tweede lustrum
van de SWDL een middagseminar plaats: Initiatieven voor Water. Maarten
Gast zat de middag voor.en schetste in zijn inleiding het werk van 10 jaar
SWDL tegen de achtergrond van de Nederlandse watersector. Thematische
inleiders waren Paul van Dijk, Hans van Sluis en Bart Wesseling. Zij
bespraken de toepassing van Flowforms in het waterbeheer en gingen in op
respectieveljk de vormgeving in relatie tot de stromingpatronen, de hydraulica
en de werking van flowforms en de toepassing als fishflowform. Ignaz
Anderson sloot af met een feestrede met als titel “Water verbindt”.

-

Individuele bestuursleden waren in 2014 actief in internationale werkgroepen:
de Arbeitskreise für Strömungsforschung en Wassercharakterisierung. Twee
bijeenkomsten van de laatste werkgroep werden bijgewoond, resp. in
Heusden (11–13 april) en in Karlsruhe (17-19 october).

-

Bestuurs- (Maarten Gast) en adviesfuncties (Hans van Sluis) werden vervuld
en behoeve van het Institut für Strömungsforschung te Herrischried (D). Ook
werden contacten onderhouden met het Healing Water Institute/Foundation
for Water in Forest Row (GB).

-

Het bestuur onderhield tevens contacten met diverse internationale gremia,
o.a. de Paul Schatz-stichting te Basel en de Europese Brunnen Gesellschaft
te Karlsruhe.
4. Fonds Vitaal Water

Naar aanleiding van de pensionering van Hans van Sluis in 2012 doneerde
zijn werkgever, DHV Raadgevend Ingenieursbureau te Amersfoort, aan de Stichting
een geldbedrag, ter bekostiging van voortzetting van zijn activiteiten inzake Vitaal
Water. In het bestuursbesluit van 21 maart 2012 is de werkwijze van het Fonds
vastgelegd.
In het kader van Vitaal Water nam Hans van Sluis deel aan o.a. de
bijeenkomsten van de genoemde internationale Arbeitskreise. Deze contacten
hadden onder andere tot doel om internationaal wetenschappelijk onderzoek rond
het thema Vitaal Water van de grond te krijgen en af te stemmen.
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In Nederland werd het Platform Vitaal Water ondersteund, als informele
ontmoetingsplek voor waterprofessionals met interesse voor dit thema. In maart en
september zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor RoyalHaskoningDHV
als gastheer optrad (zie boven). Voor dit platform hebben zich ca. 30
geïnteresseerden gemeld.
In 2014 raakten met een bezoek aan de Forschungsbeirat en de
Gesamtkonferenz van het Institut für Srömungsforschung te Herrischried de
middelen van het Fonds uitgeput. Bovengenoemde activiteiten worden niettemin zo
veel mogelijk voortgegezet.

5. Financiën
Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het hierbij
gevoegde financieel overzicht 2014.
De uitgaven van de Stichting bestaan uit zakelijke en bureaukosten
enerzijds en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. De
bestuurskosten zijn laag, daar de bestuursleden geen beloning voor hun werk
ontvangen en alle reis- en vergaderkosten voor eigen rekening nemen.
De belangrijkste inkomsten bestonden in 2014 uit de entreegelden van de
deelnemers aan het seminar Helend Water en de ontvangen sponsorbijdragen.
Mede door de vriendelijke gastvrijheid van RoyalHaskoningDHV waren de inkomsten
ruim voldoende om de uitgaven ten behoeve van dit seminar te dekken.
De in 2012 onvangen donatie à € 3000 van DHV ten behoeve van het
Fonds Vitaal Water is inmiddels geheel besteed aan diverse activiteiten in het kader
van dit fonds (zie boven).
De Stichting sloot het jaar af met een verheugend positief financieel
resultaat. Het saldo is geheel voor algemene activiteiten beschikbaar.

6. Slot
Dit jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven zal worden
vastgesteld in de eerstvolgende bestuursvergadering. Het is voor derden verkrijgbaar
en zal worden gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl.

D:\Documenten SWDL\Documents\bestuur stichting\businessplannen en jaarverslagen\150414 JSjs Jaarverslag
SWDL 2014 - definitief.docx
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Bijlage
Stichting WATER Drager van Leven
FINANCIEEL OVERZICHT 2014
banktegoeden per 1-1-2014:
betaalrekening Triodos
85,02
spaarrekening Triodos
1.314,50
1.399,52
inkomsten 2014:
seminar ‘Initiatieven voor
Water’
sponsorgelden
deelnemersbijdragen

totaal inkomsten 2014

saldo per 1-1-2014
inkomsten 2014

uitgaven 2014:
domeinnaam
bankkosten
Waterkring
seminar ‘Initiatieven
voor Water’
decl. Fonds Vitaal Water

3.750,-1.300,--

_______
5.050,-======

totaal uitgaven 2014

1.399,52
5.050,-6.449,52

uitgaven 2014
saldo per 1-1-2015

verdeling saldo per 1-1-2015:
algemeen
4.313, 28
Fonds Vitaal Water
0, -4.313,28

42,83
86,19
425,-1.352,08
230,14
_______
2.136,24
======
2.136,24
4.313,28
6.449,52

banktegoeden per 1-1-2015:
betaalrekening Triodos
48,78
spaarrekening Triodos
4.264,50
4.313,28

Fonds Vitaal Water:
Met de uitbetaling dd 12 november 2014 van € 230,14 is het fonds opgebruikt.
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