
LifeJoy beleidsplan  2013 tot en met 2018.  (laatste bijstelling december 2013)  
 
 
Het Stichting bestuur is gevormd door 3 mensen: 
 
Voorzitter : Bert van Ingen 
Secretaris  : Pauline Böckling 
Penningmeester: Thea Boelen 
 
Het Dagelijks bestuur is gevormd door 6 mensen: 
Voorzitter: Willem de Jongh 
Secretaris: Maja Visser 
Penningmeester: Thea Boelen 
Webmaster: Wilma van der Wielen 
Activiteiten commissie : Monique van Haaren, Anneke Kastelein 
PR activiteiten: vacant 
 
 
Doel van de stichting: 
Een betere wereld voor iedereen. 
 
Middel: 
Bevorderen van bewustzijn bij (alle) mensen door middel van diverse activiteiten omtrent 
bewustwording. 
 
Voorbeeld: 
Door anderen te helpen, help je jezelf 
Door te geven, ontvang je 
Een bewust mens zorgt beter voor zichzelf en gaat ook beter zorgen voor anderen, voor 
dieren, voor de natuur en dus voor de wereld. 
 
Realiteit: 
Bewustzijn vergroting zal  vele generaties aan tijd vergen. 
 
Motto: 
Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld (Mahatma Gandhi). 
 
Gewoon DOEN. Niet er alleen over praten, maar vooral aanpakken! 
 
Praktijk: 
Dit is een praktisch beleidsplan, waarbij we ons bewust zijn, dat alle betrokken mensen, 
inclusief het stichting- en dagelijks bestuur, vrijblijvend en onbetaald werken voor LifeJoy. 
 
Er wordt nooit meer geld uitgegeven, dan dat er in kas zit. 
 
Grote uitgaven kunnen alleen plaatsvinden nadat er grote donaties zijn gedaan. 
LifeJoy heeft per 15 november 2011 de ANBI status van de belastingdienst ontvangen, met 
een ingangsdatum per 01 januari 2008. 
 



Het LifeJoy centrum in Kerk-Avezaath zal blijven bestaan in de huidige vorm. Het is een 
bewezen succes. De bekendheid van LifeJoy is stijgend in de regio, dat zijn weerslag vindt in 
het aantal aanmeldingen van bewustzijn activiteiten en een groeiend aantal financieel 
donerende vrienden van LifeJoy. 
 
LifeJoy wil financieel laagdrempelig blijven om de bewustzijnsvorming voor een breed 
publiek toegankelijk te houden. 
 
Er wordt verder gewerkt aan de doelstelling om grotere samenwerking te realiseren met 
andere centra/stichtingen in Nederland en daarbuiten om bewustwording, een betere wereld 
voor iedereen, breder aan te zetten.  
 
In Nederland zijn er gesprekken en contacten voor de plaatsen: 
Amsterdam 
Arnhem ( Elst)  
Rotterdam 
Dordrecht 
 
In de wereld, voor: 
Centraal Amerika (Belize) 
Afrika (Zuid Afrika, Kaapstad) 
Frankrijk ( Oeuf en Ternoi )  
 
Algemeen: 
De korte termijn afspraken zijn vermeld in de notulen. 
Iedere inspanning die bijdraagt aan ons doel wordt met gejuich door ons ontvangen. 
Wij realiseren ons dat het een kwestie is van lange adem, vertrouwen, positief denken en 
handelen en vooral van persoonlijke inzet. 
 
 
Bekrachtigd door het stichting bestuur: 
 
Kerk-Avezaath 15 december 2013  
 
 
Bert van Ingen             Pauline Böckling           Thea Boelen 


