Naam stichting
Stichting True Life in God Nederland
De stichting is opgericht bij notariële akte d.d. 6 mei 2014.
Adres
Grootschoterweg 130, 6023 AW Budel-Schoot (gem.Cranendonck)
RSIN: 853994900
ANBI-status
De Belastingdienst heeft onze stichting m.i.v. 1 januari 2016 aangemerkt als ANBI
(algemeen nut beogende instelling).
Doelstelling
Evangelisatie, door het verspreiden van de boodschap van Waar Leven in God (WLIG),
aan allen, christenen en niet-christenen, en geestelijken van alle gezindten, zulks
met inachtneming van de richtlijnen en andere regels die worden gegeven door de stichting
opgericht naar Zwitsers recht: Foundation pour la vraie vie en dieu (Foundation for True Life in
God), gevestigd in Genève, Zwitserland.
Beleidsplan
Om de doelstelling van de stichting te realiseren is het beleidsplan gericht op
- de verspreiding van de boeken van Waar Leven in God, waarin de boodschappen van God
aan Vassula zijn opgenomen;
- het houden van bijeenkomsten in het land;
- het uitbrengen van nieuwsbrieven;
- verkoop van (gebeds)kaarten;
- verkoop van dvd's over lezingen van Vassula
- informatieverstrekking via website
- straatevangelisatie
- verspreiding WLIG via social media en online radio
Bestuurssamenstelling
mw A.A.J. van den Bogaard-Rutjes
dhr D.J.H. Somers
mw J.M. Sijmons
mw. N.J.G.M. Rutten
mw Th.G.M. van Uhm
Beloningsbeleid
Bestuursleden genieten geen beloning.

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid
bestuurslid

Verslag uitgeoefende activiteiten
In 2019 heeft de stichting met hulp van vrijwilligers actviteiten ondernomen.
Behalve de verspreiding van boeken, kaarten en dvd's met de boodschappen van WLIG,
zijn er bijeenkomsten georganiseerd in Nederland. Voor die bijeenkomsten
werd evangelisatiemateriaal (o.a. boeken en dvd's) beschikbaar gesteld.
Publieke bijeenkomsten en kleine bijeenkomsten in huiselijke kring zijn
georganiseerd voor de bekendmaking van de boodschappen.
Tevens werden gedurende het jaar flyers over WLIG verspreid onder vrienden
en kennissen, en via straatevangelisatie aan voorbijgangers; geestelijken werden benaderd
en in verschillende kerken zijn folders en nieuwsbrieven neergelegd.
Ook zijn boekhandels benaderd om interesse te wekken voor het verspreiden van de
boeken van WLIG.
Om de Boodschappen uit 'Waar Leven in God' verder onder de aandacht te brengen,
is op het WLIG Youtube-kanaal extra video's geplaatst over WLIG, voorzien van
Nederlandse ondertiteling vertaling. Dagelijkse evangelisatie heeft plaatsgevonden
op de Nederlandse Facebook-pagina van WLIG, met een groep volgers van ruim 2000 personen.
Voorts zijn er een aantal Boodschappen uit WLIG in audioformaat opgenomen ten behoeve
van de online radio van WLIG, die 24 uur per dag, 7 dagen per week worden uitgezonden op
www.tligradio.org/nl.

FINANCIËLE VERANTWOORDING
Balans per 31 december 2019 (bedragen in euro)

ACTIVA
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

2019

2018

839
2.091
16.453

2.195
312
16.124

19.383

18.631

18.942
441
19.383

17.363
1.268
18.631

Staat van baten en lasten
Netto omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Bruto marge
Abonnementsgelden nieuwsbrief
Donaties priester pelgrimage
Giften en donaties
Bedrijfskosten
Voordelig resultaat

776
-1.956

791
-112

-1.169
837
595
3.713
3.976
2.851
1.125

679
898
0
2.921
4.498
1.412
3.086

TOELICHTING OP DE BALANS
Algemeen
De stichting True Life in God Nederland is opgericht op 6 mei 2014.
Voorraden
Dit betreft de voorraad boeken, kaarten, dvd's e.d.
De voorraad wordt gewaardeerd tegen inkoopprijzen, waarbij het fifosysteem wordt
gehanteerd. Tevens wordt rekening gehouden met eventuele incourantheid.
Liquide middelen
Betreft o.a. een tegoed bij de ING Bank nv.
Kortlopende schulden
Betreft o.a. af te dragen donaties 'Beth Miriam'.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Netto-omzet
Betreft omzet boeken, giften en overige opbrengsten
Bedrijfskosten
Dit betreft drukkosten, verzendkosten, bijeenkomstkosten en overige bedrijfskosten.

