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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 2015; de nieuwe begroting is opgenomen in het jaarplan 2016.

2. Organisatie
Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2015 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 2015 vijfmaal 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.
-

In samenwerking met Waternet werd op 12 october 2015 te Amsterdam een
openbaar najaarseminar gehouden met prof. Gerald Pollack (biofysische
chemie, Universiteit van Washington, Seattle). Zulks naar aanleiding van zijn
opzienbarende boek: The 4th Phase of Water. Als co-referent trad op prof.
Hans Lyklema (emeritus hoogleraar fysische en colloïdchemie, Wageningen
UR).
Op 14 october organiseerde het Waterschap De Dommel te Eindhoven een
besloten bijeenkomst met prof. Pollack voor deskundigen van
waterbeheerders en drinkwaterleidingbedrijven in Zuid-Nederland.

-

Op 12 maart en 10 december 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 van een zgn. fishflowform en met de vraag ‘Wat is Vitaal
Water?”.

-

-

De eerstgenoemde subgroep voerde onderzoek uit naar het
stromingsgedrag van een fishflowform aan een prototype op kleine schaal.
Voor de verdere ontwikkeling ervan is de Stichting Fishflowform opgericht,
waarin twee bestuursleden van SWDL participeren. Deze stichting voert de
website www.fishflowform.nl. Daarop is o.a. een overzicht van haar
activiteiten te vinden.

-

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. Deze werkgroep heeft in het
verslagjaar haar activiteiten beëindigd.

-

Op 12 maart herdacht Maarten Gast Wolfram Schwenk, die jarenlang de
steunpilaar was van het Instituut für Strömungswissenschaften te
Herrischried. Hij gaf daar ruim dertig jaar leiding aan antroposofisch
goetheanistisch wateronderzoek.
Voorts hield Eilard Jacobs een voordracht over de Verkenning van kansen
en weerstanden met betrekking tot Vitaal water bij waterorganisaties van
de overheid.

-

Op 10 december verzorgde Everine van de Kraats (product- en
researchmanager bij Vialight) een inleiding over haar wateronderzoekingen
met gevoelige spectroscopische technieken.
Verder werd teruggeblikt op de bijeenkomst met prof. Pollack bij Waternet
in Amsterdam. Tenslotte berichtten Hans van Sluis en Bart Wesseling over
de voortgang van het project fishflowforms en vertoonden een videoclip
waarin vissen stroomopwaarts door een prototype zwemmen.

Op 21 maart en 24 oktober werden te ’s-Heerenberg bijeenkomsten van de
WDL-Waterkring gehouden.
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-

Tijdens de bijeenkomst van 21 maart herdacht Maarten Gast ook in dit
gezelschap Wolfram Schwenk. Na de lunch gaf Willem Daub een
voordracht over mediteren over water. Ter inleiding werden diverse
oefeningen gedaan ter observatie van het eigen denken.

-

Op 24 oktober werd door eco-therapeut Robert de Haan een inleiding
gehouden over de invloed van klanken en klankether op water. Na de
lunch deed Hans van Sluis verslag van zijn zoektocht naar de vraag:
Wat is water? Hans benaderde die vraag vanuit de voorvraag: hoe
weten wij wat water is? Dat valt af te leiden uit antwoorden op vragen
als: hoe reageert water op de erop werkende krachten en welke
wezenlijke eigenschappen van water zijn daaruit af te leiden?
Maarten Gast hield vervolgens een referaat over de voordrachten van
prof. Pollack en prof. Lyklema, zoals die op 12 september te
Amsterdam werden gehouden.

-

Op 25 april hield de Waterkring - op uitnodiging van de directeur/beheerder
Eric Brinckmann – een excursie naar Waterpark het Lankheet te
Haaksbergen, ter bezichtiging van de historische watersystemen, waaronder
vloeiweiden, en een nieuw aangelegde vispassage.

-

Individuele bestuursleden waren in 2015 actief in twee internationale
werkgroepen: de Arbeitskreis für Strömungsforschung en de Arbeitskreis
Wassercharakterisierung. De bijeenkomst van de AK Strömung te Göhrde (7-9
mei) en twee bijeenkomsten van de AK Wassercharakter, resp. in Heusden
(11–13 april) en in Karlsruhe (17-19 october), werden bijgewoond.

-

Als lid van de Forschungsbeirat vervulden Maarten Gast en Hans van Sluis
adviesfuncties ten behoeve van het Institut für Strömungsforschung te
Herrischried (D). Ook werden contacten onderhouden met de Foundation for
Water (het voormalige Healing Water Institute) in Forest Row (GB).

-

Het bestuur onderhield verder contacten met diverse andere internationale
gremia, o.a. de Paul Schatz-stichting te Basel en de Europese Brunnen
Gesellschaft te Karlsruhe.

-

De website werd vernieuwd en aangevuld met o.a. een uitgebreide
karakterisering van de Stichting en een overzicht van de door de Stichting in
de afgelopen jaren gehouden conferenties en seminars.
4. Fonds Vitaal Water

Bij gebrek aan middelen werden in 2015 geen activiteiten uit dit fonds
gefinancierd. De organisatie van het Platform Vitaal Water is door de Stichting
overgenomen.
5. Financiën
Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het hierbij
gevoegde financieel overzicht 2015.
De uitgaven van de Stichting bestaan uit zakelijke en bureaukosten enerzijds
en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. De
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bestuurskosten zijn laag, daar de bestuursleden geen beloning voor hun werk
ontvangen en alle reis- en vergaderkosten voor eigen rekening nemen.
De inkomsten bestonden in 2015 uit een gift van de Stichting Natuur- en
Implosietechnieken en de entreegelden van de deelnemers aan het najaarsseminar
te Amsterdam. Tevens werd een particuliere gift ten behoeve van de Stichting
Fishflowform ontvangen.
De Stichting sloot het jaar af met een negatief resultaat.
6. Publicaties
Publicaties in 2015:
-Meten en “Weten”, verslag afscheid Maarten Gast als voorzitter bestuur Waterproef,
Edam
-Anwendung von Flowforms in Flüssen und Bächen, Maarten Gast en Hans van
Sluis, Wasserzeichen Nr.42/2015
Voordrachten in 2015:
-Waterschappen in Nederland, Probus Kennemerland-Zuid IV
-54 jaar Afvalwaterzuivering, Jubileumcongres WUR, Wageningen
-Waterschappen in Nederland, Probus Amstelveen
-In Memoriam Prof.Dr.Dr.Dietrich Maier, Karlsruhe
-Good drinking water, Fraunhofer Institute, Karlsruhe

7. Slot
Dit jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven werd vastgesteld in de
bestuursvergadering gehouden op 4 mei 2016 te Ede. Het is voor derden
verkrijgbaar en gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl.
D:\Documenten SWDL\Documents\bestuur stichting\businessplannen en jaarverslagen\160504 HWjs Jaarverslag
SWDL 2015 - definitief.doc
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Stichting WATER Drager van Leven
FINANCIEEL OVERZICHT 2015
banktegoeden per 1-1-2015
betaalrekening Triodos
spaarrekening Triodos
totaal
inkomsten 2015
seminar “Wat is Water”
deelnemersbijdragen
donatie van St. Natuur- en
Implosietechnieken
donatie particulier*
rente
totaal inkomsten

48,78
4.264,50
4.313,28

740,-289,25
400,-3,48
1.432,73
=======

saldo per 1-1-2016

3.298,60

TOTAAL

5.746,01

uitgaven 2015
seminar “Wat is Water”
reiskosten
942,09
honoraria
500,-literatuur
36,95
diner met sprekers
135,-Waterkring
donatie aan St. FFF”
domeinnaam
bankkosten
totaal uitgaven

1.614,04
266,50
400,-42,83
124,04
2.447,41
=======

5.746,01

banktegoeden per 1-1-2016
betaalrekening
spaarrekening

130,62
3.167,98
3.298,60

* 1e termijn van een schenking van 2000 euro, te voldoen in 5 jaarlijkse termijnen van 400
euro.
“ 1e deel van een toezegging van 2000 euro, te voldoen in onderling overleg.
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