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 1. Inleiding 
 
 De Stichting Water Drager van Leven, opgericht op 24 november 2004, 
ingeschreven bij de K.v.K. Midden Gelderland onder nr. 09146881, 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. het verzorgen van activiteiten op het terrein van haar doelstelling; 
  b. het stimuleren van activiteiten op het gebied van haar doelstelling; 
  c. 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 deze toelichting. 
 
 
 2. Organisatie 
 
 In het verslagjaar werd een wijziging in de verdeling van de bestuursfuncties 
doorgevoerd. Hans Wessel droeg zijn taken als secretaris en penningmeester over 
aan respectievelijk Hans van Sluis en Peter Schukking. Hijzelf nam de functie van 
vice-voorzitter op zich.  
 Het bestuur van de Stichting wordt per 31 december 2012 gevormd door: 
 
 ir  M.K.H. Gast    te Bloemendaal  voorzitter 
 prof. mr. J. Wessel  te ‘s-Heerenberg  vice-voorzitter 
 ir. J.W. van Sluis  te Amersfoort   secretaris 
 ir. W.H.P. Schukking te Zeist   penningmeester 
 
 Het bestuur vergadert in principe 2 maal per jaar en voorts naar behoefte. Het 
kwam in 2012 zevenmaal bijeen. 
 De Stichting is geregisteerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder 
nummer 09146881. 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. Die beslissing is gebaseerd op art. 6.33  van de wet 
Inkomstenbelasting 2001.  
 Ten name van de Stichting is in 2012 bij de Triodosbank een Internet 
Zakenrekening geopend met nr. 2547 89 862 en een Internet Zaken 
Rendementrekening met nr. 200 05 43 960. De ING rekening 5184524 is 
opgeheven. 
 Tevens beschikt de Stichting over een eigen website:  
www.stichtingwater.nl. 

http://www.stichtingwater.nl/
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 3. Activiteiten 
 
 Tijdens het verslagjaar werden door de Stichting in vervolg op de conferentie 
van 24 september 2011 over ervaringen met watervitalisering verschillende 
activiteiten ondernomen: 
 

- Op 15 maart werd met leveranciers van vitaliseringsapparatuur gebrainstormd 
over een breed gedragen concept voor dit fenomeen en eventueel benodigd 
verder onderzoek. 

- In vervolg hierop werd op 15 mei 2012 een bezoek gebracht aan “Op 
Hodenpijl” in Schipluiden. Medewerkers van Acqua Universo en van Fides 
presenteerden respectievelijk hun visie op vitaliteit en lichtten het onderzoek 
Vitaal telen toe dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Fides 
Internationaal opkweekbedrijf tuinbouw (praktijkonderzoek met TNO als 
monitor).  

- Op 26 october 2012 werd een middagseminar georganiseerd over 
watervitalisering. Dit vond plaats in het hoofdkantoor van het 
ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV te Amersfoort. Twee inleiders, Prof. Dr 
Christian Liess en dr Manfred Schleyer van het Institut für 
Strömungswissenschaften te Herrischried, gaven een toelichting op het door 
dit instituut verrichte onderzoek naar de effecten van verschillende methoden 
voor watervitalisering. Deze effecten blijken met beeldvormende 
onderzoeksmethoden reproduceerbaar te kunnen worden getoond. De 
zogeheten Wirkungssensorik levert daarbij de meest gedifferentieerde 
informatie op. Op deze geanimeerde bijeenkomst waren ca. 50 personen 
aanwezig. 

- In december werden bovengenoemde activteiten met deelnemende 
leveranciers geëvalueerd. Voor voortzetting en deelname aan de verdiepende 
inbreng waarnaar de Stichting streeft blijkt slechts bij een enkele leverancier 
belangstelling aanwezig. 

 
 
       Een aantal bestuursleden was voorts actief in internationale werkgroepen: de 
Arbeitskreisen für Strömungsforschung en Wassercharakterisierung. Twee  
bijeenkomsten van de laatste werkgroep werden bijgewoond resp. in Wangen (30 
maart – 1 april)  en in Karlsruhe (14-16 september). 
 
 Tevens werden contacten onderhouden met het Healing Water Institute in 
Forest Row (GB). In februari werd een bezoek afgelegd, waarbij het onderzoeksplan 
2012 en het gebruik van beeldvormende methoden werden beproken. Tevens werd 
een saneringsplan voor de waterbehandeling van een agrarisch bedrijf met 
melkverwerking opgesteld. 
 
 Het bestuur onderhield tevens contacten met diverse internationale 
gremia,o.a. de Paul Schatz-stichting te Basel, en de Europese Brunnen Gesellschaft 
te Karlsruhe. 
 
 Op 17 maart werd te ’s-Heerenberg een bijeenkomsten van de WDL-
Waterkring gehouden. Hans Wessel refereerde twee artikelen uit Das Goetheanum, 
over respectievelijk het onbaatzuchtige karakter van het element water en de 
naastenliefde en over de natuurwaarneming die Goethe inspireerde tot zijn gedicht 
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“Das Gesang der Geister über den Wässern”. 
 Eric André de la Porte, oud-hoogleraar recht aan de TU Twente, verzorgde 
een uitvoerige inleiding getiteld ”Kennismaking en samenwerking met 
natuurwezens”, waarin indringende eigen ervaringen en activiteiten aan bod 
kwamen. Meldingen over contacten met natuurwezens komen tegenwoordig weer 
veel meer voor dan in voorgaande eeuwen.  
 Frank Silvis sloot aan met een voordracht waarin hij nieuwe ontwikkelingen 
meldde over door hem verricht energetisch wateronderzoek. Hij meet o.m. huizen 
door en brengt reinigende elementen aan, die hij inmiddels ook zelf heeft leren 
vervaardigen. 
 De voor 27 october geplande Waterkring over watervitalisering werd 
gecombineerd met het seminar van 26 october (zie boven). Geïnteresseerden gaven 
de voorkeur aan de bijeenkomst in Amersfoort.  
   
 

 4. Fonds Vitaal Water 
 
 Naar aanleiding van de pensionering van Hans van Sluis 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 de bijeenkomsten 
van de genoemde internationale Arbeitskreise. Tevens werden werkbezoeken 
gebracht aan het Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried (D), aan het 
Healing Water Institute in Forest Row (GB) en werden de Water Science Days aan 
de TU Hamburg-Harburg bijgewoond. 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.  
 In Nederland werd initiatief genomen voor een contactgroep watervitalisering, 
dat o.a. is uitgemond in de organisatie van het middagseminar van 26 october over 
watervitalisering (zie boven). Tevens werd het Platform Vitaal Water opgericht, als 
informele ontmoetingsplek voor waterprofessionals met interesse voor dit thema. In 
april en augustus zijn twee bijeenkomsten georganiseerd, waarvoor 
RoyalHaskoningDHV als gastheer optrad. Voor dit platform hebben zich ca. 30 
geïnteresseerden gemeld.  
 In september werden samen met Helle van der Roest en Paul van Dijk tijdens 
twee lunchpauzebijeenkomsten in Amsterdam voordrachten en waterdemonstraties 
voor de medewerkers van Waternet verzorgd.  
 Aan de ingebruikname van de flowformcascades op de RWZI Soerendonk in 
april werd een feestelijke bijeenkomst met ontwerper Paul van Dijk gekoppeld. 
Tevens werd de officiële opening van de gerenoveerde installatie tijdens de open 
dag in september bijgewoond. 
 Tijdens het afscheidssymposium van Bart Wesseling werd voor een groot 
gezelschap van RWS-medewerkers een presentatie over de renovatie van de RWZI 
Soerendonk gegeven.  
 In october werd de jaarlijkse bijeenkomst van de International Flowform 
Association in Engeland bijgewoond. Hier werden ondermeer samenwerking, 
onderzoek, productontwikkeling en marketing besproken.  
 Er is contact gelegd met deskundigen uit de drinkwaterwereld over de 
noodzaak van onderzoek naar mogelijke schadelijke effecten van krachtige moderne 
oxidatiemiddelen op de kwaliteit van het drinkwater. 
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 5. Financiën 
 
 Voor de financiële situatie van de Stichting wordt verwezen naar het 
hierbij gevoegde financieel overzicht 2012. 
 De uitgaven van de Stichting bestaan uit zakelijke en bureaukosten 
enerzijds en kosten verbonden aan de organisatie van evenementen anderzijds. De 
bestuurskosten zijn relatief laag, daar de bestuursleden alle reis- en vergaderkosten 
voor eigen rekening nemen. 
 De belangrijkste inkomsten bestonden in 2012 uit de donatie à € 3000 van 
DHV ten behoeve van het Fonds Vitaal Water. Hieruit is inmiddels circa driekwart 
deel besteed aan diverse activiteiten in het kader van dit fonds. 
 De Stichting sloot het jaar af met een batig saldo, ten dele voor algemene 
activiteiten beschikbaar, ten dele voor het Fonds Vitaal Water. 
 
  
 6. Slot 
 
 Dit jaarverslag van de Stichting Water Drager van Leven is voor derden 
verkrijgbaar. Het werd vastgesteld op de bestuursvergadering gehouden op 28 
februari 2013  te  Amersfoort. 
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FINANCIEEL OVERZICHT 2012 

 

banktegoeden per 1-1-2012: 

  betaalrekening ING  1.648,23 

  spaarrekening ING  2.000,00 

     3.648,23 

 

 

inkomsten 2012:     uitgaven 2012: 

t.g.v. 2011      t.l.v. 2011 

  rente         10,99    bankkosten        31,32 

  bijdrage St. Waterproef voor 

  conf. watervitalisering 1.000,00      ________  

              1.010,99           31.32 

t.g.v. 2012      t.l.v. 2012 

  rente         45,30    KvK + domeinnaam       66,21 

  donatie DHV t.b.v.       bankkosten        75,29 

  Fonds Vitaal Water  3.000,00    jaarverslag 2011       31,30  

         waterkring      180,00 

         bestuurskosten     151,55 

         seminar Watervitalisatie 1.121,36 

    ________    decl. Fonds Vitaal Water 2.240,30 

     3.045,30      3.866,01 

totaal inkomsten 2012  4.056,29 totaal uitgaven 2012   3.897,33 

     ======      ====== 

        

saldo per 1-1-2012   3.648,23 uitgaven 2012    3.897,33  

inkomsten 2012   4.056,29 saldo per 31-12-2012   3.807,19 

     7.704,52      7.704,52 

 

 

verdeling saldo per 31-12-2012:   banktegoeden per 31-12-2012: 

  algemeen   3.047, 49    betaalrekening Triodos    307,19 

  Fonds Vitaal Water     759, 70    spaarrekening Triodos 3.500,00 

     3.807,19      3.807,19 

 

 

Specificatie seminar Watervitalisatie: 

  honoraria + reisk. sprekers     858,89 

  lunch + diner met sprekers     213,57 

  diverse kosten        48,90 

     1.121,36 

 

Specificatie declaraties Fonds Vitaal Water: 

  apparatuur       820,90 

  presentatie, reis/verblijfkosten 

    Karlsruhe en Forest Row     782,96 

  Forest Row en Herrischried     296,94 

  Water science days Hamburg   339,50  

     2.240,30  


