Jaarverslag Stichting Ontwaken in Liefde 2017
Beknopt overzicht van de activiteiten van de stichting
Voor een overzicht van de doelstelling van de stichting, de bestuurssamenstelling en andere vaste
gegevens, verwijzen we graag naar de website www.ontwakeninliefde.nl en de eerste 4 jaarverslagen
die daar te vinden zijn (2013 – 2016). Ook treft u daar de digitale nieuwsbrieven aan, die circa twee
keer per jaar zijn verspreid onder de geïnteresseerden.
In dit jaarverslag 2017 vindt u een beknopt overzicht van nieuws en nieuwe activiteiten.

Groepsbijeenkomsten
Ook in 2017 hebben diverse jaargroepen en een studiegroep plaatsgevonden, in de lijn van Margots
werk vanuit Een cursus in wonderen.

Publicaties


Dit jaar is de vertaling van ‘De grote bevrijding’, ‘The Great Liberation’ genaamd, als E-book
uitgekomen en als printing-on-demand te bestellen.



Op de website is nieuwe lesinformatie die Margot heeft gemaakt, opgenomen.



In dit jaar zijn er twee nieuwsbrieven verschenen. Deze nieuwsbrieven worden aan circa 450
geïnteresseerden per mail toegestuurd.

In nieuwsbrief nummer 8, juli 2017, verschenen naast de verschillende aankondigingen, het artikel
‘De Cursus is non-dualistisch’ en een collage met gedichtje getiteld ‘Uitrusten’.
In de nieuwsbrief nummer 9, december 2017, zijn naast de gebruikelijke rubrieken opgenomen het
artikel: ‘Leren aan het lichaam voorbij te gaan’ en een collage met gedichtje ‘Het lichaam een huis’.


Het jaarverslag 2016 van de stichting is tot stand gekomen.

Activiteiten


De voorbereidingen voor een inspiratiedag in 2018 worden gestart. In eerste instantie met de
bedoeling deze in mei 2018 te laten plaatsvinden, later wordt deze datum uitgesteld naar het
najaar van 2018.



Bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft twee keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats
in Soest.



Voor een financieel overzicht verwijzen we u naar het Overzicht jaarrekeningen 2013 - 2020, dat
op de website is gepubliceerd.
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