Jaarverslag Life Impact 2014
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact.
Bestuur
In 2014 is het bestuur van stichting Life Impact drie maal bij elkaar geweest.
Het bestuur bestaat nu uit vijf leden. Elles van Balen, Jonathan Quakkelaar, Kees Visser,
Hans Immerzeel en Frits van Balen
ANBI status
In 2014 heeft de stichting wederom de ANBI status toegekend gekregen.
Public Relations
De website van de stichting voldoet aan de eisen die vanuit de ANBI en de belastingdienst
gesteld worden.
Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd via het opgebouwde mailbestand Mailchimp.
Dit adressenbestand wordt steeds up-to-date gehouden. In december is er een geprinte
nieuwsbrief per post verstuurd.
Life Impact is ook op Social Media actief, met name op Facebook.
Financiën
Wat betreft financiën is stichting Life Impact afhankelijk van giften. Er wordt elk jaar een
financieel jaarverslag gemaak. Deze is via een link op de site te bekijken.
Hieronder een kort verslag van de verschillende zendingsreizen naar diverse landen.

•

Maart 2014, Bulgarije: bezoek aan Georgie en Svetlana in Dimitrovgrad. Goede tijd
gehad. Gesprekken gevoerd over meer gestructureerde samenwerking.
Beginstadium.

•

April 2014, Filippijnen: met een intercultureel team (USA, Finland, Fiji en Nederland)
bijgedragen aan de invulling van het programma van een jeugdkamp bij de Aktastam in Palanan; op het eiland ook diverse dorpen bezocht. Daarna bij Vineyard Cebu
City training gegeven, straatkinderen en sloppenwijk bezocht.

•

Mei 2014:meegewerkt op de Soul Survivor conferentie. Ministry en counseling. Hard
gewerkt aan de tak Soulnet, programma voor jeugdleiders en jongerenwerkers
verzorgd.

•

Juni 2014, Roemenië: jaarlijkse bestuursvergadering en input in de staf van de YWAM
basis Constanta. Freek is deel van het bestuur van deze basis. Gesproken in de kerk
van pastor Tryan. Counseling en gesprekken. Stafvergadering gehad. De wens is dat
het bestuur een actievere rol gaan spelen. Freek van Balen zit al 10 jaar in het
bestuur. Hij is gevraagd om de rol van voorzitter op zich te gaan nemen. Er spelen op
dit moment twee processen:
1. Rune, basisleider, wil het leiderschap gaan overdragen aan een team. Hij wil zich
meer landelijk gaan richten en richting de Balkan. Wel vanuit Constanta.

2. Aanschaf van een gebouw. Ze hebben diverse gebouwen op het oog.
•

Juni 2014: bijeenkomst Family Minstries op Heidebeek (basis van YWAM) met grote
groep mensen die vanuit diverse organisaties allemaal bezig zijn met huwelijk, gezin
en opvoeding. Er waren zo’n 40 mensen vanuit het hele land aanwezig.

•

Juli/augustus 2014, USA: twee lesweken op de C-DTS van de YWAM basis
Northwoods in Wisconsin. Bijna alle deelnemende studenten komen van buiten de
USA. Tevens weekend seminar over gezin en opvoeding verzorgd.

•

Balkanreis: Bulgarije, Servië en Macedonië bezocht; bemoediging van lokale werkers,
inspireren, adviseren en input geven.

•

November en december 2014: voorbereidingen voor weekend over gezin en
opvoeding voor ouders met kinderen t/m 12 jaar. Dit in samenwerking met de
Levend Evangelie Gemeente. Dit weekend vindt eind januari plaats.

•

Gedurende het hele jaar diverse spreekbeurten in verschillende gemeentes in
Nederland verzorgd.

