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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 is het laatste in de reeks en
bevat o.a. de toelichting op de jaarrekening 2018. Met het oog op de voorgenomen
opheffing van de Stichting per 1 februari 2019 worden er geen nieuw jaarplan en
nieuwe begroting gemaakt.

2. Organisatie
Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2018 gevormd door:
ir M.K.H. Gast
prof. mr. J. Wessel
ir. J.W. van Sluis
ir. W.H.P. Schukking

te Bloemendaal
te Ede
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 2018 zevenmaal bijeen.
De Stichting is geregistreerd 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.
Beëindiging van de Stichtingsactiviteiten
-

-

-

-

Het bestuur vergaderde in 2018 zevenmaal. In deze vergaderingen besteedde
het veel aandacht aan de voorbereiding van het seminar ‘Water en Leven’, dat
gehouden werd op 15 october 2018.
Voorts vroeg de toekomst van de Stichting de nodige aandacht. Op 9
augustus 2018 werd besloten de Stichting per 1 februari 2019 op te heffen,
vanwege de gevorderde leeftijd van de bestuursleden en – daarmee
samenhangend – de afgenomen contacten met de professionele waterwereld.
De activiteiten van het Platform Vitaal Water en van de Waterkring werden in
de loop van het jaar beëindigd, nadat voortzetting hiervan in een andere opzet
niet mogelijk was gebleken. Met het organiseren en houden van het
genoemde seminar kwam ook een einde aan het publiekgerichte werk van de
Stichting zelf.
In januari 2019 zullen de laatste administratieve handelingen plaatsvinden.
Hans van Sluis zal optreden als bewaarder van bescheiden in de zin van de
belastingwetgeving.

Seminar Water en Leven
-

-

-

-

-

Op 15 october werd in samenwerking met Waternet een geslaagd openbaar
seminar gehouden. Locatie: hoofdkantoor van Waternet, Amsterdam. Aantal
deelnemers: ca. 90.
Prof. Marc Henry (Universiteit Straatsburg) hield een keynote inleiding met als
titel “New insights into the functioning of water molecules in life processes”
Daarin maakte hij duidelijk dat in de afgelopen 30 jaar de natuurwetenschappelijke fundamentele inzichten in de relatie Water en Leven zich sterk
hebben ontwikkeld. Vanuit de kwantummechanische veldtheorie kunnen nu
zowel de geheugenwerking van water als de werking van extreem hoge
(homeopathische) verdunning in beginsel worden begrepen. Een uitgebreide
samenvatting van deze inleiding is onder de deelnemers verspreid.
Paul Doesburg (Crystallab) deed verslag van zijn onderzoekingen met de
koperkristallisatiemethode naar de invloed van electromagnetische straling
van o.a mobiele telefoons op levende organismen.
Christine Sutter (Strömungsinstitut/Adventa Initiative Herrischried) besprak
aan de hand van de resultaten van beeldvormend onderzoek met drie
verschillende methoden de invloed van subtiele werkingen, waaronder
planetenconstellaties, op water.
Maarten Gast schetste in zijn afsluitende bijdrage hoe de thematiek Water en
Leven bij de drinkwaterbereiding van Waternet gepraktiseerd is en wordt. Hij
sprak het vermoeden uit dat het succes van de passage door het zand van de
waterleidingduinen mede verband houdt met de door Marc Henry genoemde
veldinteractie tussen water en silica.
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Platform Vitaal Water
-

Op 8 maart kwam het Platform Vitaal Water, waarin waterdeskundigen van
verschillende professie zich tweemaal jaarlijks hebben gebogen over de
levendragende kenmerken van water en de toepassing daarvan in de praktijk,
voor de laatste maal bijeen. Aandacht werd o.a. besteed aan het komende
seminar met Marc Henry en aan de uitgebreide wateractiviteiten van
platformlid Giovanna Gomersbach, i.h.b. haar boek “De Schoonheid van
Water”.

-

De Stichting Fishflowform (gestart als subgroep van het Platform) sloot op 27
mei met een feestelijke bijeenkomst op de locatie Molenheide haar meerjarige
veldonderzoek van vispassage met fishflowforms (FFF) af.
Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat het concept fishflowform
hydraulisch en vistechnisch interessant is. Bij passage van de in een cascade
opgestelde FFF-elementen verbetert het zuurstofgehalte van het water
aanzienlijk. Tevens zijn op verschillende wijze positieve invloeden op de
energetische toestand van het water en de belevingswaarde van het
landschap vastgesteld.
Van dit onderzoek is een uitgebreide rapportage opgesteld. Tevens is een rijk
geïllustreerd boekje uitgebracht.

Contacten en representatie
-

Individuele bestuursleden waren in 2018 actief in twee internationale
werkgroepen: de Arbeitskreis für Strömungsforschung en de Arbeitskreis für
Wassercharakterisierung. Maarten Gast en Hans van Sluis bezochten in Bonn
en in Herrischried de bijeenkomsten van dit laatste gezelschap.

-

Peter Schukking en Hans van Sluis vervulden een bestuursfunctie in de
Stichting Fishflowform.

-

Adviesfuncties ten behoeve van het Institut für Strömungsforschung te
Herrischried (D). werden vervuld door Maarten Gast en Hans van Sluis.

-

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. Financiën
Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het hierbij
gevoegde financieel overzicht 2018.
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 inkomsten bestonden in 2018 uit de deelnemersbijdragen voor het
seminar ‘Water en Leven’ en van verschillende waterleidingbedrijven ontvangen
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subsidies voor dit seminar. Voorts werd een particuliere gift ten behoeve van de
Stichting Fishflowform ontvangen.
.
De Stichting sloot het boekjaar 2018 af met een – dankzij de ontvangen
subsidies - beperkt negatief financieel resultaat. Het vermogen bedroeg per 1 januari
2019 ca. 1.150 euro. Na aftrek van enige in 2019 nog gemaakte kosten is bij de
opheffing een restbedrag van € 761,25 overgedragen aan de Stichting Fishflowform,
ter besteding aan nieuw onderzoek aan de fishflowforms.

5. Slot
Dit laatste jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven is in januari
2019 tijdens de – 118e - vergadering van het bestuur vastgesteld. Het is voor derden
verkrijgbaar en gepubliceerd op de website www.stichtingwater.nl.
D:\Documenten SWDL\Documents\bestuur stichting\businessplannen en jaarverslagen\190131 SWdL
Jaarverslag 2018-9 definitief.docx
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Bijlage
FINANCIEEL OVERZICHT 1-1-2018 / 1-2-2019
banktegoeden per 1-1-2018
betaalrekening Triodos
45,95
spaarrekening Triodos
1.476,61
1.522,56

inkomsten 2018 / 2019
donaties*
800,-seminar “Water en Leven”
sponsorbijdragen
1.250,-deelnemersbijdragen 2.075,-3.325,--

uitgaven 2018 / 2019
donatie aan St. FFF**
800,-seminar “Water en Leven”
voorbereiding
420,57
sprekershonoraria 1.783,86
advertenties
811,14
maaltijd sprekers
243,70
diversen
107,90
3.367,17
domeinnaam
54,09
privacybescherming
15,-bankkosten
127,85
glazen
117,50
afsluitende bijeenkomst
404,70
overdracht aan St. FFF***
761,25

5.647,56
=======

5.647,56
=======
saldo per 31-1-2019

0,--

* 4e en 5e termijn van een periodieke schenking van 2000 euro, voldaan in 5 jaarlijkse
termijnen van 400 euro.
** laatste deel van een toezegging van 2000 euro.
*** In verband met de ontbinding van Stichting WATER Drager van Leven per 1-2-2019 is de
bankrekening opgeheven per 31-1-2019 en het restsaldo overgedragen aan de Stichting
Fishflowform.
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