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Inleiding 

De stichting is opgericht en notarieel vastgelegd in 2020. De stichting is een uiting van het 

gedachtegoed van de oprichters, mevrouw Beuting en de heer Smit. Zij willen zich samen sterk 

maken voor een ‘betere wereld’. Een wereld waarbij het niet meer gaat om competitie, maar om 

samenwerking. Waar mensen vanuit hun hart (durven te) leven en niet worden gedreven vanuit 

angst. Mensen ten volle te laten leven en vertrouwen hebben in de loop van het leven in plaats van 

het continue gevecht tegen (de angst voor) de dood. 

  
Doel van de Stichting: 

Het realiseren van ‘De Nieuwe Aarde’; een wereld gebaseerd op liefde, harmonie en vertrouwen 
zodat ieder individu floreert als zijn of haar authentieke zelf én leeft in vrijheid. 
 

De stichting gaat dit doel op de volgende manier bereiken: 

Het werven en beheren van fondsen om geestelijk dan wel stoffelijk te ondersteunen van de 
realisatie en het onderhoud van lichtsteden; internationale samenleefgemeenschappen die ‘de 

nieuwe aarde’ onderzoeken, ondersteunen en uitdragen. Ook al hetgeen hiermee rechtstreeks 
danwel zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 

Visie  
De stichting merkt op dat er veel spanningsgebieden zijn in de huidige wereld. Honger, oorlog, 

competitie om er maar enkele te noemen. Om hier een einde aan te maken is een omslag nodig in hoe 

we ‘in de wereld staan’. Verandering begint altijd in jezelf, want vanuit jezelf geef je jouw omgeving 
vorm. Om vanuit de liefde te leven zullen we ook op een plek moeten wonen die in harmonie is met 

haar omgeving. 

 

Onderzoeksonderwerpen 

De stichting onerzoekt pragmatisch een de volgende onderwerpen om een beter begrip te krijgen: 
 

• Gemeenschap realiseren 

• Educatie en geneescentra 

• Ouderschap & kinderen 

• Hollistisch genezen en authentiek leven 
• Spiritualiteit 

• Samenwerking met de natuur, het dierenrijk en alle wezens 

• Ecologie & zelfvoorzienendheid 

• Technologie 

• Economie 
 

De kennis en kunde die hieruit voortvloeit zal integraal bijdragen aan de realisatie van de 

hoofddoelstelling. Alle opgedane kennis en kunde worden gebundeld in een (online) database die 

voor iedereen wereldwijd toegankelijk zal zijn. Degenen die bij een lichtstad betrokken zijn wordt 

gezien als een onderzoeksgroep. 
 
N.B. Alle bovenstaande onderwerpen zullen blijvend aan onderzoek onderhevig zijn, simpelweg 

omdat de mens onderdeel van de natuur is, sterker nog: de mens is natuur. En de natuur en haar 

ecosystemen zijn ook blijvend onderhevig aan veranderingen. 

 

N.B. De stichting heeft als doel een zo groot mogelijke transparantie na te streven. Zij gelooft dat 

alleen wanneer kennis gedeeld wordt er een zo groot mogelijke vooruitgang door de gehele 

mensheid behaald wordt. Van concurrentie naar samenwerking!  
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Termijn en concrete doelen  

Dit beleidsplan is geschreven voor een periode van 3 jaar. Elk jaar zal de stichting haar doelen echter 
concreet bijstellen en aanscherpen indien nodig.  
 
Voor de aankomende 3 jaar heeft de Stichting de volgende concrete doelen opgesteld: 

• Het vinden van een geschikte onderzoekslocatie en het samenstellen van de 
onderzoeksgroep. 

• Het opzetten van de (online) database. 
• Informtie verwerven van alle bovenstaande onderzoeksdoelen en deze delen via de database 

en/of andere kanalen. 
 
Organisatie  

Statutaire naam:  Stichting Flower of Light 
Statutaire zetel:   Middelburgsestraat 61 
   4371 ER Koudekerke 
   Nederland 
 
KVK nummer:  78275709 
RSIN:  861327780 
Anbi Status:   IN AANVRAAG 
Website:   www.floweroflightfoundation.com 
E-mail adres:   info@floweroflightfoundation.com 
 
IBAN:  NL05BUNQ2044608073 
BIC/SWIFT:  BUNQNL2AXXX 
 
Bestuur:  
S.B. Smit: Voorzitter 
F.S.P. Beuting:  Secretaris/Penningmeester 
 
N.B. Om niet over het vermogen te beschikken alsof het een privévermogen is 
(machtsbeschikkingscriterium), zal de stichting altijd minimaal over 2 bestuurders beschikken 
waarbij geen van beiden een doorslaggevende stem heeft in de bestuursvergaderingen. Praktisch 
gezien zal een voorstel verworpen worden wanneer er een staking van stemmen is. 
 
Beloningsbeleid bestuurders 

De beleidsbepalers krijgen behalve vacatiegeld en onkostenvergoeding geen beloning voor hun 
werkzaamheden. De beloningen – voor zover toegekend- worden vermeld in het jaarlijkse financieel 
rapport 
 

Werknemers  

De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
 
Financiën  

Begroting 
Bij het opstellen van dit beleidsplan is nog niet te zeggen hoe de begroting er exact uit zal komen te 
zien. Er is bijvoorbeeld nog geen concrete startlocatie gevonden en de wijze waarop deze dan ter 
beschikking wordt gesteld is ook niet duidelijk.  
 
 
 
 

http://www.floweroflightfoundation.com/
mailto:info@floweroflightfoundation.com
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Voor 1 juli van elk jaar zal er ten minste gepubliceerd worden: 

• De balans 

• De staat van baten en lasten 
• Een toelichting 

  

N.B. Stichting Flower of Light is opgericht in 2020. De eerste balans zal worden gepubliceerd in 2022 

vanwege een verlengd boekjaar. 

 
Het werven van gelden  

De stichting verwacht vooral fondsen te werven via ‘warme contacten’. Tevens zal er op de site de 
mogelijkheid tot donatie worden aangeboden. De stichting heeft zich tot doel gesteld zo veel mogelijk 
donaties/giften te werven. 
Het educatie centrum kan mogelijk ook inkomsten ontvangen. Deze inkomsten komen voort uit 
verschillende bewustwordings- trainings- en educatie evenementen. 
  

Beheer en besteding van het vermogen  

De stichting zal een kleine buffer op het vermogen aanhouden zodat wanneer stukken grond met de 
juiste kenmerken gevonden wordt, er direct over kan worden gegaan op de bemachtiging hiervan. 
Tevens zal de stichting een kleine buffer aanhouden om de continuïteit van de organisatie te 
waarborgen. 
 
In de update van dit beleidsplan zal worden aangegeven waar de fondsen voor zijn aangewend. 
  

  


