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Rooster van aftreden:
• 2015 J. Quaedvlieg, W. Hukkelhoven en Zr. Clara Susilawati.
Dhr. J. Quadvlieg heeft zich, na jarenlange inzet als secretaris, per juli 2016 terug getrokken. Wij zijn
hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid.
Dhr. W Hukkelhoven en Zr. Clara Susilawati hebben zich beschikbaar gesteld voor een nieuwe
termijn.
• 2016 E.J. Janssen en N.C. Molhoek.
Dhr. N. Molhoek heeft zich in het begin van 2015 terug getrokken als bestuurslid.
• 2017 K. Dortants en E. Delsing.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is 3x bijeengekomen 24 juni en 18 november voor de jaarvergaderingen en 29 juni voor
het vaststellen van het financieel jaarverslag. Ook is het voltallige bestuur een aantal keer bij elkaar
geweest (d.d. 13-3, 19-3 en 16-4) in verband met voorbereidingen van de film die door L1 is gemaakt
en die in een pré-première in de Hof van Herstal is vertoond.
Bijzonderheden:
De film die Marijn Poels, in het kader van het project “L1 helpt”, over Bhakti Luhur heeft gemaakt is
in de Hof van Herstal voorvertoond (mei 2016). Het bestuur heeft alle donateurs en nog enkele
instanties aangeschreven en de reacties waren overweldigend. De voorvertoning werd druk bezocht
en de film vol lof ontvangen. Met dank aan L1, Marijn Poels, Wim Hukkelhoven, die hiervoor naar
Bhakti Luhur is afgereisd en alle mensen van Bhakti Luhur.

Dhr. Robert Laenen heeft in het kader van deze film, flyers en uitnodigingen ontworpen en de
website aangepast. Wij zijn hem hiervoor zeer erkentelijk.
Er zijn gesprekken gestart met mevr. Margot de Ruiter. Zij wil zich o.a. inzetten op het gebied van
fondsenwerving. Dhr. Wim Hukkelhoven zal deze gesprekken verder oppakken.
Naast bovengenoemde bijzonderheden ging het gewone werk (regelen en verwerken van
adoptiegelden, donateurs, bedankbrieven…….) uiteraard ook door.
Per 01-01-2016 waren er 182 kinderen geadopteerd, waarvan 10 nieuwe adoptiekinderen.
De nieuwsbrief werd aan 270 mogelijke donateurs gestuurd.
Er is 1 donateur die geen kind heeft geadopteerd.
Wij willen iedereen bedanken voor alle adoptiegelden, bijzondere donaties e.d. die er steeds weer
toe bijdragen dat Bhakti Luhur zorg kan blijven geven aan kinderen en volwassenen met een
specifieke zorgvraag.
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