
Notulen bestuursvergadering stichting Schreeuw om Leven op 22 juli 2014 in Streefkerk
Aanwezig: dhr. en mw. Dorenbos, Kees en Anne-Mieke van Helden, Ineke Blokland, Alex van 
Vuuren
Actiepunten in cursief

Notulen 29 oktober 2013
De notulen van de vorige bestuursvergadering op 29 oktober 2013 worden vastgesteld.

Personele ontwikkelingen
Agaath Visser heeft eind 2013 gereageerd op een oproep in de nieuwsbrief en zij werkt nu drie 
dagen in de week in de hulpverlening. Wij kennen haar al jarenlang als waakster. Agaath is 
maatschappelijk werkster en heeft ervaring in christelijke hulpverlening (Scharlaken Koord).
Kees en Anne-Mieke hebben respectievelijk per 1 juni en per 1 juli hun baan opgezegd en zijn 
volledig beschikbaar voor de stichting. Kees heeft een bestuursfunctie en Anne-Mieke krijgt salaris 
bij de stichting. Ze zijn goed gestart.

Het financiële jaarverslag over 2013 
De giften van acties zijn in 2013 teruggelopen ten opzichte van 2012. De teruggang is opgevangen 
door een hoger bedrag aan legaten.
We bespreken de toename van de personeelskosten. Dat zal ruim 50.000 Euro per jaar zijn. Voor 
2014 is dat bedrag lager omdat Kees en Anne-Mieke pas vanaf juni volledig in dienst zijn. 
De vraag is hoe we dit kunnen bekostigen. 
Enerzijds zal er naar gekeken moeten worden hoe de kosten gedrukt kunnen worden. Kees en Alex 
gaan samen naar de kosten kijken en komen eind augustus met voorstellen. Kees kijkt speciaal naar
de portokosten en zal bij elke mailing opletten dat we onder een grens van gewicht blijven met wat 
we mee sturen.
Anderzijds wordt er gekeken naar mogelijkheden om de giften omhoog te brengen.
Het analyseren van de kosten en baten van de mailingen willen we serieuzer aanpakken. Kees gaat 
zich hier mee bezig houden.
Er komt een offerte van het bedrijf van Pieter Brands voor een analyse van onze wijze van 
fondswerving met adviezen voor verbetering.
Bij hetzelfde bedrijf kunnen we ook projecten indienen die voorgesteld worden aan christelijke 
fondsen. Op dit moment zijn we bezig met het omschrijven van een project ter waarde van 25.000 
tot 30.000 Euro voor de serie over de Bijbel die we bij Family7 begin 2015 laten uitzenden.
Wat betreft de media hebben we in plaats van minder, zoals op de vorige bestuursvergadering 
besproken, in 2013 meer aan de media uitgegeven. De vergadering vorig jaar was zo laat in het jaar,
dat we hoe dan ook weinig invloed meer konden hebben op die uitgaven. 
We stellen de jaarcijfers vast met dank aan alle mensen die eraan gewerkt hebben en in de hoop dat 
de cijfers volgend jaar nog eerder beschikbaar zullen zijn. Met décharge aan de penningmeester.
Dhr. Dorenbos zal een brief opstellen om Wim en Meta Nelisse namens het bestuur te bedanken.

Ontwikkeling 2014
Gebed en bijbellezen is het hart van ons werk. Als we niet “wonen in de bijbel”, gaat het mis. 
Vandaar het initiatief www.woonbijbel.nl . Daniël is er volop mee bezig. We hebben 3.000 Euro van
jongeren uit Noordeloos gekregen dat we aan het woonbijbelproject willen besteden.
De Bijbelmarathon in juni in Hilversum was ook onderdeel van onze opzet om het Woord centraal 
te stellen. 
We hebben ook Frank Pot op bezoek gehad die ons heeft uitgedaagd om te bidden en te vasten. 
Hieraan willen we in de aanloop naar de Mars voor het Leven op 6 december gehoor aan geven. 
Gerard Vink uit de gemeente van Frank heeft dit ook erg op zijn hart. Bemoedigend is ook om te 
zien dat er in het land verschillende gebedsinitiatieven voor het leven zijn, waar Alex met name aan 
probeert deel te nemen.

http://www.woonbijbel.nl/


Hulpverlening
In het voorjaar is weer een succesvolle cursus geweest. 
Hulpverlening gaat gestaag door. Vandaag alleen al waren er drie telefoontjes met hulpvragen. Er 
worden ook kinderen gered, zoals door de wake in Maastricht. Er zijn hele mooie contacten met o.a.
moslimvrouwen.

Schreeuw om Leven media
Brinktv draait rond Ruud en Anneke Dankelman. Zij hebben lange tijd naar mogelijkheden gezocht 
om te verhuizen naar Duitsland, maar dat gaat definitief niet door. Ruud maakt fantastische 
programma’s voor weinig geld. 
Kees gaat zich met de media bezig houden om er meer structuur in te brengen.

Schreeuw om Leven internationaal
Dhr. en mw. Dorenbos hebben weer meegedaan met de mars voor het leven in India samen met de 
meisjes het Michael Job Center. Kees en Anne-Mieke zijn voor het eerst meegegaan en erg onder de
indruk van de situatie daar. De houding in India is dat meisjes inferieur zijn. 
Terwijl er in het Europarlement pro-lifers ervan worden beschuldigd dat zij de medische 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden tegenhouden, wordt de discriminatie van meisjes in India juist
versterkt door de medische hulp uit het Westen. Doordat men door de medische techniek eerder de 
sekse kan ontdekken van een ongeboren kind, worden er meer meisjes geaborteerd, waardoor de 
scheefgroei tussen de sekses toeneemt.

Seizoenopening 13 september op de Ark
Samen met stichting HVC hebben we onze jaarlijkse seizoensopening op de ark. Het thema is 
‘geboren uit water en geest’. We nodigen in het bijzonder zwangere vrouwen uit.

De Mars voor het Leven 
De volgende mars wordt op 6 december in Den Haag gehouden.

Ten slotte
Ons land is in diepe rouw nadat een vliegtuig met bijna tweehonderd Nederlanders boven de 
Oekraïne is neergeschoten. De koning zei: “Er is een diepe wond geslagen”.
Hoe zit het met de wond die elke week geslagen wordt met alle abortussen die plaatsvinden? 


