1.

Onze naam:
Stichting Enjoyinglife.nl

2.

Ons RSIN / fiscaal nummer:
808883951

3.

Ons registratienummer bij de KvK:
nr. 41207349

4.

Onze contactgegevens:
Postbus 92157, 1090 AD Amsterdam
e-mail: info@enjoyinglife.nl;
telefoon: +31 (0)6 13 344 560

5.

Onze doelstelling
Enjoyinglife.nl is opgericht met het doel belangstellenden te informeren over
persoonlijke vrede en hun de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen
vanuit deze ervaring. Wij vinden dat vrede zowel onontbeerlijk is voor
persoonlijke groei als voor een gezonde, welvarende samenleving.
Enjoyinglife.nl realiseert deze doelstelling door middel van de volgende
activiteiten.

6.



Algemene informatieverstrekking via de website www.enjoyinglife.nl en
gerichte informatieverstrekking - d.w.z. via een digitale nieuwsbrief aan
belangstellenden - over nieuws, evenementen en activiteiten die door
vrijwilligers in Nederland worden georganiseerd.



Het beschikbaar stellen en distribueren van de niet-commerciële dvdthuiscursus De Sleutels voor belangstellenden die zijn geïnteresseerd de
praktische methode te leren om persoonlijke vrede te ervaren. Daarop
aansluitend organiseren wij elke drie maanden gedurende een weekend
seminars over dit onderwerp in verschillende steden in Nederland.

Beleidsplan
De stichting heeft een geactualiseerd beleidsplan. Het plan omvat onder
meer: een beschrijving van de doelstellingen en het algemene beleid,
inclusief de bestuurs- en stichtingsactiviteiten en de plannen voor 2019 en
2020, een paragraaf over fondsenwerving, een paragraaf over het beheer
van het vermogen.

7.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit drie onbezoldigde vrijwilligers: de heren G. Heinst,
voorzitter, B. Bender, secretaris en H. van Weijenberg, penningmeester.
De bestuursleden vertegenwoordigen de stichting.

8.

Beloningsbeleid
Noch het bestuur, noch de vrijwilligers die activiteiten uitvoeren namens
Enjoyinglife.nl, worden beloond. Door vrijwilligers gemaakte onkosten
kunnen op verzoek worden vergoed.

9.

Inkomsten
Alle inkomsten worden verworven via donaties. ‘Geoormerkte’ donaties
(zaalhuur, apparatuur, advertenties etc.) worden bij voorkeur daarvoor
aangewend. Niet-geoormerkte donaties worden gebruikt ter ondersteuning
van activiteiten zoals genoemd onder punt 5. Zie voor een recente financiële
verantwoording het document ‘Financiële informatie’ op deze website.

10. Activiteitenoverzicht 2018
Alle onze activiteiten zijn gebaseerd op de visie die auteur en internationaal
vredesambassadeur Prem Rawat heeft op persoonlijke vrede en erop gericht
belangstellenden te informeren over de activiteiten die Enjoyinglife.nl in dat
kader ontplooit.
 De website www.enjoyinglife.nl is op een aantal punten vernieuwd.
 De verzending van digitale nieuwsbrieven is enigszins verminderd ten
opzichte van het vorig jaar.
 Het aantal films dat is vertaald en ondertiteld is gelijk gebleven. De films
waren bestemd voor televisie-uitzendingen en staan nu op onze website.
 Er zijn vereenvoudigingen doorgevoerd op het gebied van de thuiscursus
De Sleutels, die nu bestaat uit vijf dvd’s van ieder circa een uur.
 Belangstellenden die via een smart phone een voorbereidende cursus
willen volgen, worden verwezen naar deze gratis optie via Timeless
Today.
 Het streven om eens per drie maanden seminars / trainingen te
organiseren, op basis van de inhoud van de cursus De Sleutels, is
gehaald.
 Incidenteel heeft Enjoyinglife.nl projecten ondersteund van zusterorganisaties in het buitenland, zoals WOPG.

