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Voorwoord
Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Ontwaken in Liefde, op verzoek van Margot
Krikhaar na haar overgaan bij testament opgericht op 22 mei 2013.
De stichting heeft als doel de spirituele nalatenschap van haar oprichter Margot Krikhaar te
beheren, met name alle boeken en andere publicaties alsmede de website
www.margotkrikhaar.nl, ook te vinden onder www.ontwakeninliefde.nl.
De stichting wil op deze wijze de studie en toepassing ondersteunen van het spirituele
boek Een cursus in wonderen zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal. De
publicaties van Margot Krikhaar gelden als zeer behulpzaam bij de studie en concrete
toepassing van de Cursus.
Middels dit jaarverslag wil de stichting belangstellenden en donateurs op de hoogte houden
van haar activiteiten – zowel die in het afgelopen jaar, als van nieuwe ontwikkelingen.
Ook vindt u in dit verslag een financieel overzicht.
Bestuurssamenstelling:
Mw. J.E.M. (Annelies) Ekeler - de Knegt, voorzitter
Mw. D.M.E. (Debby) Kamp, secretaris
Mw. N.M.A. (Nicolien) Gouwenberg, penningmeester

Activiteiten
Uitgave en presentatie ‘Ik ben niet een lichaam’
Het was Margots laatste wens dat het digitale weblog dat zij bijhield tijdens haar ziekte, ook
zou worden uitgegeven, samen met het artikel: ‘Wat gebeurt er na de lichamelijke dood’.
Vanaf juli 2013 is de stichting zich, in samenwerking met uitgeverij Inner Peace Publications,
bezig gaan houden met de voorbereidingen voor de publicatie van dit derde boek van
Margot Krikhaar, met als titel: ‘Ik ben niet een lichaam. Persoonlijke notities over ziekte en
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sterven in het licht van Een cursus in wonderen.’ De Stichting heeft hier tevens in het
nawoord een verslag toegevoegd van Margots laatste dag op aarde.
Zondag 9 februari 2014 heeft de feestelijke presentatie plaatsgevonden. Samen met zo'n 80
belangstellenden werd het een gedenkwaardige bijeenkomst.
De belangstelling voor dit derde boek van Margot blijkt erg groot. Het spreekt velen aan,
omdat ziekte en sterven nu eenmaal in ieders leven langskomen op de een of andere wijze.
ANBI
Op 23 juni 2014 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Deze status onderschrijft het feit dat de activiteiten en diensten
van de stichting zich niet beperken tot specifieke groepen. Bovendien kan het een stimulans
zijn voor sympathisanten om de stichting financieel te steunen. We zijn er dan ook erg blij
mee.
Publicaties
Wat publicaties betreft is er ook dit jaar doorgewerkt aan de totstandkoming van de Engelse
vertaling van Margots tweede boek ‘De grote bevrijding’, uit te komen als e-book. Het
vertaalproject zal nog zeker tot in 2015 doorlopen.
Jaarverslag 2013
Het eerste jaarverslag van de stichting is in juli van dit jaar tot stand gekomen.
Doorlopende activiteiten:





Vergaderingen bestuur
Onderhoud aan website en adreslijst nieuwsbrief
E-mail communicatie met geïnteresseerden in de nalatenschap van Margot Krikhaar
en in de activiteiten van de stichting.
Aanbod activiteiten in de lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen
(Jaargroepen en Tekstboekstudiegroep)

Publiciteit
In 2014 zijn er 2 digitale nieuwsbrieven door de stichting verzonden. In de eerste,
uitgekomen in juli van dit jaar:









Een verslag van de feestelijke presentatie van ‘Ik ben niet een lichaam’
De verkregen ANBI-status
Het uitkomen van het beleidsplan 2013 – 2016 en jaarverslag 2013
Aankondiging van ‘de stichting Ontwaken in Liefde op Facebook’
Nieuw te verschijnen publicaties en informatie over e-books
Groepsbijeenkomsten rond Een cursus in wonderen
Een gedicht met collage van Margot

In de nieuwsbrief van december dit jaar hebben we een artikel van Margot ‘Voorbij de
schildwachten van de duisternis’ integraal opgenomen, we hebben melding gemaakt van de
nieuwe bankrekening en mogelijkheid tot schenkingen, de gebruikelijke informatie
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opgenomen over vertalingen en groepsbijeenkomsten en tot slot een gedicht ter inspiratie
van Helen Schucman ‘The Gifts of Christmas’.
Het aantal geïnteresseerden voor de digitale nieuwsbrief is gestegen dit jaar van 350 naar
450 abonnees.

Financieel overzicht
De afhandeling van de financiële nalatenschap van Margot Krikhaar heeft in 2014 nog geen
voltooiing gekregen. Onder leiding van de executeur (Rob Krikhaar) heeft de stichting
meegewerkt aan het tot stand komen van de boedelbeschrijving en de overeenkomst
royalty’s.
In afwachting van de afronding hiervan zijn alle financiële transacties in dit jaar opgeschort.
Wel is een bankrekening bij Triodos bank geopend voor donaties en t.z.t. de ontvangst van
het nagelaten bedrag van Margot. In 2014 is € 100,- aan donaties op de rekening ontvangen
en € 157,90 in de donatiepot tijdens de presentatiebijeenkomst op 9 februari.
Een balans en resultatenrekening zullen in de loop van 2015 worden opgesteld.

Tot slot
De stichting heeft in 2014 met liefde de werkzaamheden voortgezet die in 2013 waren
gestart. Voor 2015 verwachten we een afronding van de financiële afwikkeling van de
nalatenschap. We zullen aandacht blijven schenken aan het zorgvuldige beheer van Margots
nalatenschap als ook aan het uitdragen van het gedachtegoed zoals Margot dat heeft
voorgeleefd en toegelicht.

Stichting Ontwaken in Liefde
Postbus 3086
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035 - 6032978
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