Jaarverslag Life Impact 2018
In dit verslag een samenvatting van de activiteiten van stichting Life Impact.
Bestuur
In 2018 is het bestuur van stichting Life Impact driemaal bij elkaar geweest.
Het bestuur bestaat uit vijf leden. Elles van Balen, Jonathan Quakkelaar, Kees Visser, Hans
Immerzeel en Frits van Balen
ANBI status
In 2015 heeft de stichting wederom de ANBI-status toegekend gekregen.
AVG
Stichting Life Impact heeft een privacy beleid. Deze staat op de website life-impact.eu onder
de kop: ANBI & AVG.
Public Relations
De website van de stichting voldoet aan de eisen die vanuit de ANBI en de belastingdienst
gesteld worden.
Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd via het opgebouwde mailbestand Mailchimp.
Dit adressenbestand wordt steeds up-to-date gehouden.
Financiën
Wat betreft financiën is stichting Life Impact afhankelijk van giften. Er wordt elk jaar een
financieel jaarverslag gemaak. Deze is via een link op de website te bekijken.
Hieronder een kort verslag van de verschillende activiteiten en zendingsreizen naar diverse
landen.
•

Januari 2018: Constanta, Roemenië. Bestuursvergadering YWAM Constanta,
Roemenië. Freek is voorzitter van het bestuur.

•

In Ferbuari 2018 Geneve, Zwitserland. Bijeenkomst georganiseerd door de Universtiy
of the Nations (UofN). The YWAM West Europian leadership gathering. Eens in de
twee jaar vinden er een West-Europese leiderschapsbijeenkomst plaats. Voor
ontmoeting, onderwijs, roudtables en overleg in minsitry- and foucusarea circles.

•

Februari 2018. Freek heeft gesproken op een avondbijbelschool Take-off van JmeO
Barendrecht.

•

April 2018: Bangladesh. Het geven van onderwijs in een weeshuis aan de oudste
groep jongeren, veelal studenten. Daarnaast het bezoeken van diverse weeshuizen,
zowel in de stad Dakha als op het platteland.

•

Mei 2018: Biaritz, Frankrijk. Lesweek op een DTS van YWAM. Leiderstraining.

•

Juni 2018: Tallinn, Estland. LTS (Leadership Trainings School) Europe, zesde module.
Er zijn 140 deelnemers die de school volgen. Zij zijn werkzaam in meer dan 20
Europese landen. Freek werkt als staf mee aan deze school.

•

Juli 2018: Finland. Lesweek op een DTS van YWAM.

•

Juli 2018: Invulling lesweek op een DTS van YWAM in Lesbos, Griekenland

•

Juli 2018: Invulling lesweek op een DTS van YWAM in Constanta Roemenië.
Bestuursvergadering YWAM Constanta, Roemenië. Freek is voorzitter van het
bestuur.

•

September 2018: Gesproken op een tienerweekend van de Levend Evangelie
Gemeente te Aalsmeer

•

September t/m november: Maryse werkt als staf mee op de UP DTS (Urban
Presence) in Amsterdam. Vanaf begin december 2018 t/m 23 februari leidde zij een
outreach-team naar Thailand, Filippijnen, Indonesië en Myanmar. Dit is ondersteund
vanuit het project Urban Presence.

•

Oktober 2018: Georgie. Europese leiderschapsbijeekomst met leiders van YWAM.

•

Oktober 2018: Freek heeft 3 dagen lesgegeven op de School of Kingdom
Empowerment van JmeO Heidebeek in Nederland.

•

November 2018: Freek heeft deelgenomen aan een 2-daagse Europese leiders
ontmoeting van Europe shall be Saved.

•

November 2018: Freek & Angelique hebben deelgenomen aan de conferentie Mission
Possible in Nijkerk.

•

November 2018: Freek heeft lesgegeven in de Take-off avond bijbelschool van JmeO
in Zuidwolde.

•

November 2018: Nationale conferentie JmeO Nederland. Freek en Angelique worden
ingezegend als co-leiders voor JmeO Nederland (naast Steve Ashworth). Freek heeft
de rol van mededirecteur van de stichting Jeugd met een Opdracht Nederland en is
daarnaast convener voor al de locaties in Nederland. Angelique zal zich met name
bezighouden met het opzetten van een national office en daarnaast ook betrokken
zijn bij het coachen/aanmoedigen van leiders en lesgevende activiteiten.

•

Gedurende het jaar hebben er diverse vergaderingen via Skype plaatsgevonden met
de besturen van YWAM Constanta en YWAM Servië.

•

In Nederland zijn we betrokken in samenwerking met meerdere organisaties, zoals
Soul Survivor, Jeugd met een Opdracht en Youth Alive.

•

Freek heeft de coördinatie van de regio-teams van YWAM Nederland. Dit houdt in:
contact houden met de diverse teams, ontmoetingen organiseren voor de mensen die
werkzaam zijn in de diverse teams. Freek maakt daarom ook deel uit van het NLT
nationaal leiderschapsteam van JmeO Nederland. Het NLT komt per jaar in het totaal
6 dagen bij elkaar. De regio teams komen 3 keer per jaar bij elkaar en Freek bezoekt
meerder locaties 1 of 2 keer per jaar.

•

Angelique is t/m Oktober 2018 bestuurslid geweest van JmeO Nederland. Het bestuur
komt 5 keer per jaar een dag bij elkaar.

•

Freek en Angelique dragen bij de Levend Evangelie Gemeente bij door deelname aan
de bedieningenraad.

•
•

Door het hele jaar heen hebben er op verschillende plaatsen spreekbeurten
plaatsgevonden, JmeO-regioteam ontmoetingen, bidstonden, vergaderingen, diverse
bestuursvergaderingen.
Met ingang van augustus 2018 is de stichting het project Urban Presence gaan
ondersteunen. Dit zijn activiteiten in Amsterdam, maar ook in steden in Azië. Maryse
van Balen zal daarbij betrokken zijn.

