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Jaarverslag 2010 Stichting het Levende Water
In het jaar 2010 heeft de Stichting veel zaken die onder het doel van de
stichting vallen, kunnen behartigen. We hebben een toename daarvan gezien
als we het vergelijken met eerdere jaren. Zowel wat betreft het aantal zaken
en projecten als de breedte van elk van de zaken. De Stichting is zeer veel
dank verschuldigd aan de penningmeester die zeer vakkundig en toegewijd de
administratie heeft uitgevoerd en de belangen zowel van elke zaak als van de
stichting zelf heeft behartigd en vastgelegd. Onze zeer welgemeende dank!
I. STICHTING
De diensten die stichting biedt, blijken steeds meer te voorzien in een
behoefte.
Het aantal gebedshuizen in Nederland is groeiend en daarmee ook de behoefte
aan het faciliteren van activiteiten die met die groei van gebed en
gebedshuizen te maken hebben. Ook het aantal mensen dat zich geroepen
weet om God en Nederland te dienen in een gebedshuis neemt toe. Er zijn bij
de stichting meer aanvragen binnengekomen om gebedszendelingen
administratief en financieel te faciliteren. Daarmee groeit ook de behoefte om
ons dienstenpakket professioneler op te zetten. We hebben dit jaar bij
verschillende bronnen advies ingewonnen naar mogelijkheden voor verbreding
en professionalisering, onder andere bij Bastiaans Adviesgroep uit Drachten.
Ook zijn we brainstorm sessies begonnen met Stichting 24-7Gebed wier
doelstelling dicht naast die van het Levende Water ligt, over de eventuele
mogelijkheid van verbinding en gezamenlijk optrekken. Deze gesprekken lijken
positief uit te werken.
II. BEHARTIGDE ZAKEN
In het jaar 2010 heeft Stichting Het Levende Water de volgende zaken
behartigd :
1.Administratieve ondersteuning van de Harp&Bowl groep in Oldebroek.
2.Administratieve ondersteuning van Bridegroom Travels.
3.Administratieve ondersteuning van de 1Ding conferenties
4.Administratieve ondersteuning aan Platform IHOP.nl
5.Administratieve ondersteuning aan het onderdeel Projecten waarin
verschillende individuele personen zijn ondergebracht die zich inzetten in/voor
Huizen van Gebed

Voor de respectievelijke onderdelen kunnen we de volgende ontwikkelingen
melden:

1. Harp&Bowl groep Oldebroek.
Gedurende het gehele jaar heeft de Harp&Bowl groep gebruik gemaakt van de
St. HLW. De groep is stabiel en werkt prettig samen met de Stichting. De H&B
groep heeft 150 euro administratiekosten betaald aan de Stichting.
2. Bridegroom Travels
Bridegroom Travels heeft één reis naar Kansas City georganiseerd, te weten in
oktober. 3 Mensen gingen mee. De reis is administratief geeindigd met een
positief saldo. BT heeft haar verantwoordelijkheid van 150 euro
administratiekosten aan de Stichting voldaan.
3. 1DING conferenties.
Er zijn twee 1DING-conferenties georganiseerd in 2010. De eerste in april in
Zelhem, op de Betteld waar Daniel Lim uit Kansas City sprak. De tweede in
november, in Hoogeveen, waar Graeme en Sabrina Walsh en Jennifer Roberts
spraken, alledrie uit Kansas City.
Ook afdeling 1Ding heeft het jaar afgesloten met een positief saldo en heeft
haar administratiekosten voldaan.
4. Platform IHOP.nl
Eind 2010 is er een gift voor dit Platform binnengekomen en vanaf dat moment
faciliteert de stichting ook het Platform IHOP.nl. Het Platform is een klankbord
dat initiatieven van de leden om het onderwijs van IHOP Kansas City
beschikbaar te maken voor Nederland, ondersteunt.
5. Projecten
Bij deze afdeling zijn de financieel-administratieve zaken behartigd van 3
individuele personen.
Bovendien zijn er twee bezoekende sprekers geweest voor wie de Stichting de
giften heeft doorgesluisd.
Deze afdeling heeft geen administratiekosten in rekening gebracht gekregen.

III. BESTUURLIJKE ZAKEN
Het bestuur van de Stichting heeft in 2010 bestaan uit twee personen, te
weten de voorzitter en de penningmeester.
De taak van secretaris is waargenomen door de penningmeester.
Omdat we ons in een proces bevinden waarin we verregaande samenwerking
overwegen met de Stichting 24-7Gebed*, hebben we in 2010 geen concrete
uitbreiding van het bestuur gerealiseerd.
We verwachten dat er medio 2011 meer duidelijkheid zal zijn over de
samenwerking met St. 24-7Gebed en uitbreiding van het bestuur zal dan
naargelang de afspraken plaatsvinden.
De Stichting 24-7Gebed beoogt overeenkomstige doelstellingen als Stichting
Het Levende Water.
*Stichting 24-7Gebed, Zelhem KvK09221453
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