Beleidsplan Stichting Ontwaken in Liefde
Inleiding
De Stichting Ontwaken in Liefde (hierna ook genoemd: ‘de stichting’) is bij testament
opgericht door mevrouw Margot Maria Krikhaar en direct na haar overlijden op 22 mei 2013
in werking getreden.
De stichting heeft geërfd: de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van
alle boeken/publicaties van Margot Krikhaar en alle rechten/bevoegdheden met betrekking
tot deze boeken/publicaties alsmede met betrekking tot de website www.margotkrikhaar.nl,
onder de verplichting om tevens alle lasten en verplichtingen die hieraan verbonden zijn
voor haar rekening te nemen.

Doel van de stichting
De stichting heeft als doel de spirituele nalatenschap van haar oprichter Margot Krikhaar te
beheren en te vertegenwoordigen, met name alle boeken en andere publicaties alsmede de
website www.margotkrikhaar.nl. De stichting wil op deze wijze de studie en toepassing
bevorderen van het spirituele boek ‘Een cursus in wonderen’ (hierna ook genoemd: ‘de
Cursus’) zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal (waarbij met name aan het
Engelse taalgebied gedacht wordt). De stichting wil op deze wijze dienstbaar zijn aan zowel
leraren en studenten van de Cursus als aan begeleiders van Cursusgroepen. Ze stelt daarin
geen voorwaarden aan de betreffende personen. De publicaties van Margot Krikhaar gelden
als zeer behulpzaam bij de studie en concrete toepassing van de Cursus.
Een cursus in wonderen
Een cursus in wonderen is een zelfstudieboek dat bestaat uit drie delen: het Tekstboek, het
Werkboek en het Handboek voor leraren. Bestudering en toepassing van deze cursus staat
iedereen vrij en is al velen behulpzaam geweest om vanuit innerlijke vrede in plaats van
angst in het leven te staan. Het boek kan in diepgang en potentiële bijdrage aan de
ontwikkeling van de mensheid vergeleken worden met de Bijbel en andere grote spirituele
werken. De studie en toepassing van de Cursus is niet aan enige restrictie gebonden en is
daarmee voor een ieder die daar interesse voor heeft toegankelijk.
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Activiteiten van de stichting
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door middel van de volgende
middelen/activiteiten:
 De stichting is de houder van de auteursrechten van alle publicaties van Margot Krikhaar
en bezit alle rechten en verplichtingen t.a.v. deze publicaties en de website.
Een concrete activiteit die direct na oprichting is gestart is de voorbereiding van
publicatie van het derde boek van Margot, getiteld ‘Ik ben niet een lichaam’. Dit boek is
in februari 2014 in gedrukte vorm verschenen bij de uitgeverij Inner Peace Publications.
 De stichting streeft ernaar dat alles wat Margot Krikhaar gepubliceerd heeft op een
goede manier toegankelijk blijft voor studenten en leraren van Een cursus in wonderen,
zolang er behoefte aan is, zowel in het Nederlandse taalgebied als daarbuiten (met name
het Engelse taalgebied). Concrete activiteiten op dit terrein zijn de vertalingen van
Nederlandstalige boeken en artikelen in het Engels.
 De stichting streeft naar in gepubliceerde vorm beschikbaar krijgen/houden van de
boeken: ‘Ontwaken in liefde’, ‘De grote bevrijding’ en ‘Ik ben niet een lichaam’ alsook
mogelijke andere teksten van Margot Krikhaar. Dit kan als gedrukt boek, als e-reader of
op andere toekomstige (digitale) publicatiewijze. Daarnaast spant de stichting zich in om
boeken in het Engels, en wellicht ook andere talen, vertaald en gepubliceerd te krijgen.
 Als houder van de auteursrechten kan de stichting contracten afsluiten met andere
partijen, waarin licenties worden verleend ten bate van publicatie van een werk in nader
omschreven vorm en onder in het contract genoemde voorwaarden. De stichting
ontvangt de gebruikelijke auteurshonoraria.
 De stichting beheert de website. De website www.margotkrikhaar.nl blijft zo mogelijk als
aparte en zelfstandige website in stand, en wordt beheerd en onderhouden zolang hier
behoefte aan blijkt te zijn. De website, die tevens bereikbaar is op het adres
www.ontwakeninliefde.nl bevat in ieder geval informatie over Margot Krikhaar, alle
artikelen en studiehulpen, en informatie over boeken en publicaties. De website kan
gebruikt worden voor het beschikbaar stellen van andere teksten van de hand van
Margot Krikhaar, zoals lesmateriaal en oefeningen.
Er wordt gestreefd naar vertalingen (Engels en mogelijk andere Europese talen) van
materiaal op de website. De website kan uitgroeien naar een internationale website ten
behoeve van de Cursusgemeenschap. De inhoud van de website is geconcentreerd rond
Margot Krikhaar en haar werk. Het bestuur besluit over de inhoud van de website vanuit
de doelstellingen en taken van de stichting en in de geest van het werk van Margot
Krikhaar.
Het bestuur kan besluiten andere activiteiten te verrichten die in lijn liggen met het
voorafgaande en die vallen onder de doelstellingen van de stichting, en kan hierin ook
samenwerken met aanverwante groeperingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.
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Bestuur
Samenstelling
Het bestuur bestaat sinds de oprichting op 22 mei 2013 uit de volgende bestuursleden, en
wel in de achter hun naam vermelde functie:
1. mevrouw J.E.M. (Annelies) Ekeler-De Knegt, voorzitter en tevens plaatsvervangend
secretaris;
2. mevrouw D.M.E. (Debby) Kamp, secretaris en tevens plaatsvervangend penningmeester;
3. mevrouw N.M.A. (Nicolien) Gouwenberg, penningmeester en tevens plaatsvervangend
voorzitter.
Sinds 1 januari 2016 is mevrouw D. (Dineke) Dekker toegetreden tot het bestuur in de
functie van penningmeester. De functie van N. Gouwenberg is gewijzigd in algemeen lid.
Vergadercyclus
Het bestuur vergadert minimaal 2 keer per jaar en verder zo vaak als twee bestuursleden dit
wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de
voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de
vergadering.
Jaarrekening
Het bestuur legt middels een jaarrekening verantwoording af voor het door haar gevoerde
beleid over een kalenderjaar. De jaarrekening verschijnt jaarlijks vóór 1 april. Deze is volledig
openbaar en zal te vinden zijn op de website.

Communicatie
a. Website
Alle informatie over activiteiten en nieuw uitgekomen publicaties, vertaalde artikelen,
columns, studiehulpen en andere aankondigingen worden via de website
www.margotkrikhaar.nl (tevens bereikbaar via www.ontwakeninliefde.nl) verspreid.
b. Nieuwsbrief
Op regelmatige basis verschijnt een digitale nieuwsbrief waarop men zich via de website
gratis kan aanmelden. Hierin worden de activiteiten en nieuw uit te komen publicaties
aangekondigd, alsmede bijeenkomsten, boekpresentaties en andere aankondigingen.

Vermogen
Het vermogen van de stichting bestaat uit:
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de exploitatie van haar
bezittingen;
- verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten, schenkingen of giften: de nalatenschap
van Margot Krikhaar in de vorm van boeken, artikelen en studiehulpen heeft haar weg
naar vele studenten van de Cursus reeds gevonden en enkele donaties om haar werk
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-

beschikbaar te houden en uit te breiden zijn reeds ontvangen. De verwachting is dat er
met een zekere regelmaat giften, legaten en schenkingen zullen plaatsvinden vanwege
de grote waardering door velen van haar werk.
leenvergoedingen over uitleningen in de bibliotheek van het werk van Margot Krikhaar,
uitgekeerd door stichting Lira.
overige baten.

Financieel beheer
Uitgangspunt is dat het vermogen wordt besteed aan de doelstellingen van de stichting. Als
er een situatie ontstaat dat gelden voor langere tijd onder beheer van de stichting vallen
(bijv. giften welke nog niet direct worden besteed), dan zal de stichting zorg dragen voor een
zo hoog mogelijk rendement. Omdat de stichting geen risico mag en wil nemen zal dit
beperkt blijven tot spaarrekeningen/spaardeposito’s. Elk besluit tot afwijking van deze
beleidsregel dient met instemming van het volledige bestuur genomen te worden. Kosten
verbonden aan dit beheer dienen, voor zover mogelijk, gedekt te worden door opbrengst uit
het rendement van het vermogen.

4

