Jaarverslag Life Impact 2017
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact.
Bestuur
In 2017 is het bestuur van stichting Life Impact drie maal bij elkaar geweest.
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Elles van Balen, Jonathan Quakkelaar, Kees Visser, Hans
Immerzeel en Frits van Balen
ANBI status
In 2015 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.
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 activiteiten en zendingsreizen naar diverse
landen.
•

Januari 2017: LTS (Leadership Trainings School) Europe, tweede module. Deze vond
plaats op Heidebeek in Heerde. Er zijn 140 deelnemers die de school volgen. Zij zijn
werkzaam in meer dan 20 Europese landen. Freek werkt als staf mee aan deze
school.

•

Februari 2017: Er is deelgenomen aan een conferentie waar alle basisleiders en
landelijk leiders van YWAM Roemenië bij elkaar kwamen.

•

18 – 25 februari 2017: Freek en Angelique hebben diverse ontmoetingen gehad in
Bulgarije. Onder andere een bijeenkomst van een aantal dagen met mensen die nu
betrokken zijn bij YWAM Bulgarije en met mensen die destijds YWAM Bulgarije
hebben gepionierd. Dit om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden in
Bulgarije.

•

Maart 2017: Bestuursvergadering YWAM Constanta, Roemenië. Freek is voorzitter
van het bestuur.

•

Maart 2017: diverse ontmoetingen in Bulgarije

•

April 2017: LTS (Leadership Trainings School) Europe; eind april was de 3e module in
Skien, Noorwegen. Een goede, maar ook intensieve school. Relaties, contacten, input
over de grenzen van landen en kerkmuren heen.

•

Mei 2017: ontmoetingen binnen JmeO Nederland. Met name de regio-teams.

•

Juni 2017: 4e module van de LTS die in Krakow, Polen.

•

Juli 2017: Awakening Europe in Praag. Freek is hier samen met Robin en Maryse
heen geweest.

•

Juli 2017: er is een lesweek ingevuld op de DTS in Constanta, Roemenië.

•

Juli 2017: Maryse en Angelique bezoeken Vineyard Cebu in de Filippijnen. Abner en
Tabitha (zus van Angelique) zijn hier al jaren werkzaam. Het was een bijzonder
bezoek. Angelique heeft mogen spreken en haar kennis mbt social work mogen
delen.

•

Augustus 2017: 5e en laatste module van de LTS in Kiev, Oekraïne.

•

September 2017: Voorgangers training in Manilla, Filippijnen. Dit was weer een
bijzondere week waarin we voorgangers hebben mogen bemoedigen en mogen
onderwijzen. De voorgangers hebben een tijd waarin ze weer opgeladen en toegerust
worden om daarna terug te gaan naar hun plaatselijke keren.

•

Oktober 2017: Nationale conferentie JmeO Nederland. Input in regio-teams gegeven
en verdere werkzaamheden voor JmeO Nederland.

•

November 2017: Lesweek in Washington, USA, op een DTS speciaal voor doven en
slechthorenden. Het was een bijzondere ervaring om dit te mogen doen. Alles werd
vertaald door een tolk.

•

25 november – 9 december 2017: Reis naar Manilla en Cebu. Het geven van
trainingen over diverse onderwerpen in samenwerking met YWAM Manilla en
Vineyard Cebu. Het accent lag op leiderschap en teambuilding.

•

Gedurende het jaar hebben er diverse vergaderingen via Skype plaatsgevonden met
de besturen van YWAM Constanta en YWAM Servië.

•

In Nederland zijn we betrokken in samenwerking met meerdere organisaties, zoals
Soul Survivor, Jeugd met een Opdracht en Youth Alive. Er wordt gekeken hoe dit
meer concreet gemaakt kan worden.

•

Freek heeft de coördinatie van de regio-teams van YWAM Nederland op zich
genomen. Dit houdt in: contact houden met de diverse teams, ontmoetingen
organiseren voor de mensen die werkzaam zijn in de diverse teams.

•

Freek en Angelique dragen bij de Levend Evangelie Gemeente bij door deelname aan
de bedieningenraad.

•

Door het hele jaar heen hebben er op verschillende plaatsen spreekbeurten
plaatsgevonden, YWAM regioteam ontmoetingen, bidstonden, vergaderingen, diverse
bestuursvergaderingen.

