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Voorwoord
Voor u ligt het derde 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.
Met 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 verslag over 2015.
Bestuurssamenstelling:
Mw. J.E.M. (Annelies) Ekeler - de Knegt, voorzitter
Mw. D.M.E. (Debby) Kamp, secretaris
Mw. N.M.A. (Nicolien) Gouwenberg, tot 11 december penningmeester, daarna algemeen lid
Mw. D. (Dineke) Dekker, vanaf 11 december penningmeester

Activiteiten
Groepsbijeenkomsten
In de lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen zijn er in september 2015 diverse
jaargroepen en een studiegroep van start gegaan:
Jaargroepen Ontwaken in liefde - focus: Speciale relaties
Amersfoort, Rotterdam, Utrecht en Zwolle (Debby Kamp)
Jaargroepen De grote bevrijding
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Den Bosch (Nicolien Gouwenberg)
Tekstboekstudiegroep
Soest (Annelies Ekeler)
Beide jaargroepen zijn een voortzetting van de jaargroepen die Margot gestart is en bestaan uit 10
maandelijkse bijeenkomsten, die bedoeld zijn om ondersteuning te bieden bij de bestudering van de
Cursus en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast de Cursus worden ter inspiratie de artikelen,
studiehulpen en boeken van Margot gebruikt.

De tekstboekstudiegroep is een vervolg op Margots Tekstboekstudiegroep. Er wordt gelezen in een
studieuze en stille, meditatieve sfeer, waarbij er ook gelegenheid is om vragen te stellen.

Publicaties
In 2015 is er gestaag gewerkt aan de Engelse vertaling van Margots tweede boek ‘De grote
bevrijding’ dat als E-book uitgegeven zal worden. De vertalers zijn inmiddels in een afrondende fase.
Het is de verwachting dat het boek begin 2017 verkrijgbaar is.
Er zijn twee nieuwsbrieven in 2015 verschenen. Door middel van deze nieuwsbrieven wordt via de
email gecommuniceerd met plm 450 geïnteresseerden In de nalatenschap van Margot en in de
activiteiten van de stichting.
In de nieuwsbrief van juli zijn, naast de inhoud, het woordje vooraf en informatie over de
groepsbijeenkomsten, de volgende artikelen opgenomen:
 een eerder verschenen column van Margot genaamd ‘ Wie ben je?’
 nieuws over de afronding van de nalatenschap van Margot
 informatie over vertalingen en E-book
 ter inspiratie een gedicht van Ida Gerhardt, geïllustreerd door een collage uit het
beelddagboek van Margot
In de nieuwsbrief van december zijn naast de gebruikelijke rubrieken opgenomen:
 het artikel ‘Ga mee met verandering’ van Margot
 overzicht van de boeken van Margot
 bestuurlijk nieuws over de wisseling in het bestuur
 financieel nieuws
 ter inspiratie het gedicht ‘Cirkel van vrede’ van Margot dat ze op 22 februari 2012 in haar
beelddagboek heeft gemaakt
Het jaarverslag 2014 van de stichting is tot stand gekomen en in juli gepubliceerd.

Doorlopende activiteiten
Onderhoud aan website en adreslijst nieuwsbrief.
Bestuursvergaderingen. Het bestuur heeft twee keer vergaderd. De vergaderingen vinden plaats in
Soest. Tijdens bestuursvergadering in december is het penningmeesterschap door Nicolien
Gouwenberg overgedragen aan Dineke Dekker. Nicolien blijft zitting houden in het bestuur als
algemeen lid. Dineke heeft zich in de nieuwsbrief van december voorgesteld.

Financieel overzicht
De afhandeling van de financiële nalatenschap van Margot Krikhaar is in 2015 afgerond. Er is in juni
een positief saldo ontvangen op de bankrekening van de stichting. Hierdoor kon de notaris betaald
worden voor de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd voor de oprichting van de stichting. In
dezelfde maand heeft de uitgever van Margots boeken, Inner Peace Publications, de royalty’s over
2013 en 2014 overgemaakt. In totaal is er in 2015 een bedrag van 115 euro aan donaties ontvangen.
Door de wisseling van het penningmeesterschap is een balans- en resultatenrekening 2015 nog niet
opgesteld. Dit zal in de tweede helft van 2016 gebeuren.

Tot slot
Ook in 2015 heeft de stichting zich met liefde ingezet om het gedachtegoed van Margot uit te dragen
en de spirituele nalatenschap zorgvuldig te beheren. Het verheugt de stichting dan ook dat door de

afronding van de nalatenschap gebleken dat de stichting voldoende financiële armslag heeft om de
komende jaren aan deze doelstelling van de stichting te kunnen voldoen.
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