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Inleiding:
In dit beleidsplan legt de Stichting Source of Light haar beleidsvoornemens voor de periode 20142017 neer.
Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar
statutaire doelstellingen, namelijk:
a. Het vastleggen en uitdragen van universele informatie, die bestaat uit door profetes
Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht.
b. Het oprichten van een Universeel Centrum van Licht
c. Het ondersteunen van profetes Debora bij al datgene wat met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het openbaar maken van deze universele informatie, op welke wijze dan ook
b. het organiseren van activiteiten die bestaan uit het doorgeven en toelichten van door
profetes Debora ontvangen leringen en aanwijzingen vanuit de Sferen van Licht.
In 2010 heeft Stichting de Hoeksteen de statuten gewijzigd, per die datum werd de naam
gewijzigd in Stichting Source of Light. Sinds die datum heeft de stichting zich intensief ingezet
voor het nastreven van haar statutaire doelstellingen. Zo heeft het bestuur zich met name in
2013 en (begin) 2014 ingespannen om een geschikte locatie te vinden voor het Universeel
Centrum van Licht en groeperingen die bereid waren te participeren in het op te richten
Universeel Centrum van Licht. Hiertoe is informatie op de website geplaatst en zijn brieven
gestuurd naar hoofden van groeperingen en naar mensen die gevraagd werd een (financiële)
bijdrage te leveren voor het op te richten Universeel Centrum van Licht.
In 2014 wordt voor een beperkte periode gezocht naar een zaal met kantoorruimte die
gehuurd kan worden in Apeldoorn of directe omgeving. Deze inspanningen hebben nog niet
het juiste resultaat opgeleverd, de zoektocht gaat door.
In 2013 heeft er een gedeeltelijke bestuurswisseling plaatsgevonden en zijn meerdere
manuscripten tot stand gekomen.
In 2014 is het eerste boek Bron van Licht, deel 1 tot stand gekomen, dit heeft geresulteerd in
de boekpresentatie op 5 juli 2014. Dit boek wordt nu verkocht en verspreid, dit zal de
komende jaren voortgezet worden. Deel 2 zal niet lang op zich laten wachten.
In 2013 en 2014 werden universele zondagvieringen gehouden, die vanaf september 2014
een nog universeler karakter zullen krijgen. In die periode kunnen meerdere
sprekers/hoofden van zuivere groeperingen een rol krijgen in de vieringen. Debora blijft de
hoorder en spreekster.
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Diverse lezingen zijn gehouden en ook een cursus hoger geestelijk onderwijs vond plaats in
2013 en begin 2014.
We vertrouwen erop dat de boodschap van het Reddingsplan van de Aarde op grotere schaal
bekend wordt en hieraan geven wij onze aandacht en nodigen anderen uit dat met ons te
doen.
Debora Groen,
Voorzitter

Het bestuur van de stichting Source of Light bestaat sinds 2013 uit de volgende leden:
-

Mevrouw M.D. Groen, voorzitter
Mevrouw M. Buisman, secretaris
Mevrouw A.M. Veerbeek, penningmeester

Het bestuur komt vijf keer per kaar bijeen.
De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun
diensten.
-

De beleidsvoornemens voor de periode 2014-2017 zijn:
Het huren voor bepaalde tijd van een zaal met werkruimte b.v.k. in Apeldoorn in 2014
Het oprichten van een Universeel Centrum van Licht
Het communiceren over en verspreiden van de boeken en manuscripten
Het houden van universele vieringen en lezingen
Het bundelen van licht, liefde en kracht op zuivere wijze
Het verspreiden van de informatie die Debora ontvangt vanuit het Hoge Licht
Het contact opnemen en onderhouden met voor het Goddelijk Plan belangrijke mensen.
Het aanpassen van de website.
Contacten leggen met hoofden van groeperingen die mogelijk willen en kunnen participeren
in het Universeel Centrum van Licht.
Missie en visie:
Stichting Source of Light richt zich op zowel het delen van de leringen en informatie
voor een ieder die het wil horen, als op het zoeken naar het juiste gebouw om van
daaruit de activiteiten te coördineren en daarin uit te voeren, om gezamenlijk Licht
en energie te bundelen in de tijd die komt.
De werkwijze van de stichting bestaat uit het organiseren en houden van universele
zondagvieringen, hoger geestelijk onderwijs( 2013-2014), het uitgeven en
verspreiden van manuscripten en boeken en het informeren van zoveel mogelijk
mensen. Met name ook hoofden van groeperingen en regeringsleiders door middel
van brieven. Debora als profetes is leidend met haar informatie vanuit het Hoge
Licht.
De stichting wil bewustwording creëren bij kinderen, jongeren en volwassenen,
bewustwording van hun innerlijke stem, bewustwording van wat op aarde gaat
gebeuren, bewustwording van Gods Liefde en Zijn/ Haar Reddingsplan voor de aarde
en het mensdom, bewustwording van de informatie door Debora ontvangen en die
nog wordt ontvangen ten behoeve van een ieder die het wil horen.
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In 2014 zijn we op zoek naar zaalruimte met extra faciliteiten om deze voor een
beperkte tijd te huren. Namelijk tot het Universeel Centrum van Licht gereed is. In
het Universeel Centrum van Licht zal iedere groepering zijn eigenheid behouden.
We zijn op zoek naar voldoende financiële middelen om samen met andere zuivere
geloofs/spirituele groeperingen een gebouw voor het Universeel Centrum van Licht
aan te schaffen en instand te houden. Dit centrum dient ten minste te beschikken
over zaalruimte voor grote en kleinere groepen, kantoorfaciliteiten, kleinere ruimtes
voor consulten en vergaderruimte, daarnaast nog woonruimte, daarvoor dienen we
via donaties, schenkingen en legaten voldoende financiële middelen te ontvangen
om dit te realiseren. Hiervoor is een ANBI status onontbeerlijk. Deze wordt dan ook
met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 aangevraagd.

Werkzaamheden.
De stichting biedt waar mogelijk ( geestelijke) informatie en -ondersteuning. De informatie betreft
met name het Reddingsplan van de Aarde dat binnen korte tijd in werking zal treden en hoe we ons
daar op kunnen voorbereiden. Hoe het de bedoeling is dat we liefde, licht en krachten bundelen.
De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door het uitgeven van boeken, het houden van
vieringen en thema-avonden/lezingen en het zoeken naar voldoende financiële middelen om een
Universeel Centrum van Licht tot stand te brengen.
De stichting acht het van groot belang dat de hierboven beschreven acties plaatsvinden om zoveel
mogelijk mensen met onze activiteiten en de boodschappen vanuit het Hoge Licht te bereiken.
Stichting Source of Light heeft geen winstoormerk. Wij zetten ons geheel in voor het algemeen
belang. De medewerkers/vrijwilligers voldoen aan de integriteitseisen. Er is sprake van gescheiden
vermogen van de bestuurders en het vermogen van de bestuurders. De beloning van de bestuurders
is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
Er is tevens sprake van een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
Mocht deze stichting in de toekomst opgeheven worden, dan zal het geld dat overblijft na opheffing
besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.
De stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen. De statutaire en feitelijke
werkzaamheden van de stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt
het algemeen belang gediend. De Stichting wenst zo spoedig mogelijk in aanmerking te komen voor
het predicaat als algemeen nut beogende instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting.
De stichting probeert in 2014 deze status zo spoedig mogelijk te verwerven met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2014. Inmiddels hebben wij enkele toezeggingen voor donaties voor het
Universeel Centrum van Licht onder de voorwaarde dat wij een ANBI status hebben. Vandaar ook de
noodzaak tot de aanvraag voor een Anbi status
De stichting heeft enkele concrete aanvangsprojecten waarop ze zich momenteel richt:
-

Het benaderen van jongeren en volwassenen die nog niet in aanraking zijn gekomen met het
universele gedachtegoed van de stichting via website, foldermateriaal en anderszins.
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-

-

Het in september 2014 starten van zondagvieringen die nog universeler zijn, waarbij
meerdere hoofden van groeperingen uitgenodigd kunnen worden om eenheid te bevorderen
en kennis toe te voegen.
Het zoeken naar geschikte locatie voor in eerste instantie vaste huur van een zaal met ruimte
De voorbereiding en later uitvoering van de aankoop van het Universeel Centrum van Licht.

Om het project Universeel Centrum van Licht te kunnen realiseren is de stichting op zoek naar
andere geloofsgemeenschappen/geloofsgroeperingen die tevens universeel werken of wensen te
werken en samen het Universeel Centrum van Licht vorm willen geven. Om dit te bereiken schrijven
we brieven, vermelden uitnodigingen op de website etc.
Tevens zijn we bezig donaties, schenkingen en overige gelden binnen te krijgen om tot realisatie van
het Universeel Centrum van Licht te komen. Onder de noemer Universeel Centrum van Licht werven
we gelden voor een passend gebouw, faciliteiten en inrichting.
Het project uitbrengen van boeken Bron van Licht voor het op grote schaal verspreiden van deze
boeken, boodschappen voor Redding van de aarde en de mensheid.
Lezingen, zondagvieringen en andere vormen van informatieoverdracht.
We dragen zorg voor goed beheer van gelden om tot een goede besteding van de gelden te komen
zodat continuïteit gewaarborgd wordt.
De fondsen van Stichting Source of Light zijn op dit moment bescheiden. Ze worden beheerd door de
stichting zelf. De stichting beheert de rekening van Stichting Source of Light te Apeldoorn. De
indirecte kosten voor de stichting hebben louter betrekking op uitgaven als boekpresentaties,
zaalhuur, kantoorartikelen, portokosten, webruimte en –beheer, aanschaf boeken, pr materiaal,
diverse onkosten. Alle kosten en baten van de Stichting worden door de Stichting bijgehouden in een
financieel overzicht. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode
waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten ( schenkingen, donaties, legaten) worden als
opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen. Alle
rentebaten worden verantwoord in het verslagjaar toe te rekenen ontvangen cq te vorderen renten
uit hoofde van uitstaande banksaldi.
Besteding van de gelden: Het vermogen van de Stichting Source of Light wordt gevormd door
inkomsten uit donaties en schenkingen, evenals kleine bijdragen voor de zondagvieringen. Binnen de
stichting wordt gewerkt met vrijwilligers.
Hieronder vindt u de financiële verantwoording voor 2013:
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