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1. Doelstellingen
De SFM (1995) is niet gebonden aan één bepaalde religie of levensbeschouwing
en is opgericht met als doel mensen inzicht te geven in hun eigen functioneren
en dat van anderen aan de hand van studie van de religieuze en filosofische
geschriften en door middel van meditatie. De filosofische en religieuze systemen
die bestudeerd worden, komen uit oosterse en westerse tradities, waarbij het
uitgangspunt is parallellen te zoeken tussen de diverse tradities (bijvoorbeeld de
westerse en christelijke tradities, de Vedanta filosofie en het Boeddhisme). Er zijn
universele wetten, die te allen tijde en voor ieder mens gelden en in de geschriften
van alle filosofische en religieuze tradities zijn verwoord. De vorm kan verschillen,
maar de boodschap is nog zeer actueel en een grote hulp in het leven van de
moderne mens. De meeste stromingen en scholen wijzen ons erop dat duurzaam
geluk, vrede etc. primair in de mens en niet buiten de mens te vinden zijn. Deze
Filosofie van de Eenheid (FvE) is hetgeen ons met elkaar verbindt. Het is van het
grootste belang dat deze Filosofie zich verspreid in onze maatschappij, omdat zij
de basis vormt voor duurzame vrede en harmonie. Innerlijke balans en harmonie
zijn dan ook de randvoorwaarden en het werk van de SFM is er dan ook op gericht
deze kwaliteiten te bevorderen.
De belangrijkste thema's zijn:
Kennis
De SFM biedt een Leerweg Filosofie en Meditatie. Deze Leerweg van 8 jaar is erop
gericht dat mensen zich om bewust te worden van de eigen talenten en
mogelijkheden en die te ontwikkelen om vervolgens, in harmonie met zichzelf en
met zijn of haar omgeving, deze talenten aan de samenleving beschikbaar te
stellen. Daarnaast wordt geleerd ‘door de fenomenen heen te kijken’, hetgeen
essentieel is om de zgn. hogere delen van onze geest, die wij kennen als inspiratie
en intuïtie, te ontwikkelen.
Meditatie
Meditatie is niet alleen een techniek, maar ook een levenshouding. Het essentiële
van meditatie is ‘in verbinding willen komen met...’ Waarmee? Dat wordt niet
gezegd, maar het heeft betrekking op onze diepste kern, op ons diepste wezen;
op wie of wat wij in werkelijkheid zijn.
Organiseren van retraites
Retraites zijn een bijzonder krachtig hulpmiddel om (weer) verbinding te maken
met jezelf. Iemand beschreef het eens als volgt: ‘een plek met veel stille hoekjes
waar je het gesprek met jezelf aan kunt gaan’. Het is de tijd en de plaats om
dieper door te dringen en ‘achter de woorden en fenomenen’ verbinding te maken
met de essentie.
De SFM organiseert de volgende retraites: Kennisretraites in het kader van de
Leerweg, Zomerretraites, en Individuele retraites.
2. Bestuur
Het bestuur bestond per ultimo 2018 uit de volgende leden:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

:
:
:
:

dr. N.M. Jiwa
dhr. J.A.H. Nijs
mw. A. Horstman
mw. A.M.E. Pool-Dirven
mw. H.J. Fernhout-van der Meulen
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Het bestuur heeft het afgelopen jaar 6 openbare vergaderingen gehouden, die in
notulen zijn vastgelegd.
3. Activiteiten in 2018
De SFM organiseert activiteiten rond een aantal hoofdthema’s die in hoofdstuk 1
beschreven zijn. De activiteiten hebben verschillende vormen: open studies,
wekelijkse bijeenkomsten, studiedagen, -weekenden en retraiteweken.
De volgende activiteiten hebben in 2018 plaatsvonden.
3.1 Open studies
3.1.1 Bhagavad Gita
De wekelijkse bijeenkomsten op de vrijdagavond zijn gestopt. Hiervoor in de
plaats is er een Gita studiegroep gestart en komt ongeveer 8x per trimester bij
elkaar.
3.1.2 Open meditatiebijeenkomsten
In Egmond worden open meditatiebijeenkomsten georganiseerd. De
bijeenkomsten worden gestart met een theeceremonie om lichaam en geest tot
rust te brengen en een stillere sfeer te creëren, gevolgd door een geleide
meditatie. Daarna wordt er een tekst gelezen en/of muziek geluisterd.
3.1.3 Qi gong
Gedurende de trimesters wordt er om de week een Qi gong avond georganiseerd
in Egmond.
3.1.4 Atelierbijeenkomsten
T/m oktober 2018 zijn er een keer per week tekenbijeenkomsten georganiseerd
in Egmond.
3.1.5 Cursus in Wonderen
2x Per maand zijn ochtendbijeenkomsten over het boek ‘Cursus in wonderen’.
3.2 Wekelijkse bijeenkomsten
3.2.1 Leerweg Filosofie en Meditatie
De Leerweg is geheel gewijd aan de FvdE en heeft tot doel een goed overzicht te
geven van het universele karakter en de tijdloze boodschap van de FvdE.
De totale Leerweg, neemt 8 jaar in beslag. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel,
maar de praktijk leert dat 8 jaar eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de
spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons
dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten.
Bovendien is de Leerweg opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules
waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil
doorlopen of slechts een bepaald deel. Het programma is gevarieerd: het deel
Menselijke Ontwikkeling is vooral gericht op het leren kennen en beheersen van
de geest en het leren onderkennen van de invloed van onze geest op ons
lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel functioneren. In het verlengde hiervan
wordt veel aandacht besteed aan een betere energiehuishouding en leert men de
aangereikte kennis in het dagelijks leven toe te passen. Daarnaast wordt de
techniek van de meditatie gegeven en worden handvatten geboden om de
techniek te gebruiken voor een beter innerlijk evenwicht.
Tijdens de bijeenkomsten worden praktische oefeningen gegeven, die men
gedurende het leven van alledag kan beoefenen.
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Eind 2018 waren er in totaal 5 studiegroepen die de leerweg volgen.
3.2.2 Spirituele kinderkring (8-12 jaar)
De wekelijkse bijeenkomsten van de spirituele kinderkring zijn na de zomer
gestopt. Jeugdwerk blijft belangrijk binnen de SFM en er wordt gezocht naar een
nieuwe vorm en frequentie van de bijeenkomsten.
3.2.3 Studiegroep Aurora
Op donderdagochtenden, is de ouderengroep “Aurora” gestart. Ouderen van
bóven de zestig die in goed gezelschap samen deze dageraad, het opgaande
licht willen zoeken, vinden, onderhouden en naar buiten brengen zijn worden
hiervoor van harte uitgenodigd!
Juist in deze roerige tijden én de herfst / winter van ons leven beseffen wij dat
Licht onontbeerlijk is ….
Voorop staan de persoonlijke inbreng van iedere deelnemer en het hierover
uitwisselen. Deze uitwisseling wordt ondersteund door de Filosofie van Eenheid
zoals die door de SFM wordt gereflecteerd. Stilteoefeningen en meditatie zijn
dan ook onderdeel van deze bijeenkomsten naast muziek, spirituele teksten
alsmede gedichten.
3.3 Studieochtenden/middagen/avonden/dagen/weekenden
In 2018 werden de volgende studieochtenden, -middagen, –avonden, -dagen en
-weekenden, die niet aan een bepaalde studiegroep gekoppeld zijn,
georganiseerd:
3.3.1 Studie ochtenden, -middagen, -avonden
Bhagavad Gita (2x), Plato (1x),
3.3.2 Studiedagen
Savitri (1x), Meditatie (3x), Koken met Rumi (2x), Bodywork en meditatief
wandelen (1x) ‘Bewust leven en bewust sterven’ (1x), ademdag (2x), Studiedag
voor jongeren (1x), Studiedag over onderwijs, Terugkomdag voor de groep
‘Ontwikkel je zelf verder’ (1x).
3.3.3 Studieweekenden
Weekend voor ouders en kinderen (1x), Tekenweekend (2x), Bodywork (1x)
3.4 Studieretraites
3.4.1. studieretraites
In 2018 zijn de volgende retraites georganiseerd (weken) gegeven:
 Studieretraite over ‘Het octaaf’


Familieweek voor kinderen en ouders.



Retraite: Zang, dans en bezinning



Retraiteweek verdiepingsgroep



Retraiteweek Ontwikkel je zelf verder (2x)



Retraiteweek Sadhana



Retraiteweek Mahabharata
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verder nog retraites door derden georganiseerd i.s.m. de SFM (zie
hoofdstuk 5)

3.4.2 Individuele retraites
In 2018 is er weer gelegenheid geboden om zich voor enkele dagen tot enkele
weken terug te trekken in Egmond of in Brognon in het kader van een individuele
retraite. Ca. 10 personen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt.
3.5 Vieringen
3.5.1 Nieuwjaarsreceptie
Traditiegetrouw is op de eerste zondag van januari de nieuwjaarsreceptie
gehouden. Tijdens de receptie is er gelegenheid om elkaar onder het genot van
een hapje en een drankje te ontmoeten en er wordt een presentatie van het
jaarverslag van de SFM gegeven.
3.5.2 Kerstdiner
Voor de kerst is er weer het jaarlijkse kerstdiner georganiseerd. De feestelijke
avond werd bezocht door ongeveer 86 kinderen en volwassenen.
4. Verdiepingsgroep
In 2018 is besloten om het 2e deel van het curriculum te herschrijven. Om dit
nieuwe curriculum vorm te geven is een Verdiepingsgroep opgericht waarin het
nieuwe curriculum wordt bestudeerd. De Verdiepingsgroep bestaat uit mensen die
het eerste deel van de Leerweg gevolgd hebben en willen deelnemen aan deze
Verdiepingsgroep. De Verdiepingsgroep loopt parallel aan de reguliere
studiegroepen en kan separaat, maar ook in combinatie met de studiegroepen
worden gevolgd. De groep komt ongeveer 1x maand bij elkaar en heeft daarnaast
een studieweekend per trimester en een retraiteweek in de zomer.
5. Activiteiten met en door derden
5.1 Activiteiten van de SFM met andere groepen
5.1.1 Travalje Subiet
Travalje Subiet is een bedrijf uit Zeeland dat gespecialiseerd is in individuele
ondersteunings-, activerings- en trainingstrajecten. Het richt zich op mensen die
vanwege leerproblemen, gedragsmatige of psychische moeilijkheden of
verslaving nog niet in staat zijn om te functioneren in een reguliere
werkomgeving.
In 2018 is er twee keer een groep van Travalje Subiet in het retraitecentrum Le
Domaine St. Antoine in Brognon geweest om o.l.v. hun eigen begeleiders te
werken in het huis en in de tuin en ook natuurlijk om tot rust te komen in de
prachtige omgeving.
5.2 Activiteiten van derden bij de SFM
De SFM staat open voor en ondersteunt organisaties die een vergelijkbare
levensfilosofie hebben als de SFM en die activiteiten ontwikkelen die gericht zijn
op het uitdragen van de FvdE en die niet-commercieel zijn. Uitgangspunt is en
blijft: ‘Kennis is vrij’. De SFM verhuurt nadrukkelijk geen ruimten en evenmin
laat zij zich betalen voor haar diensten. De SFM biedt infrastructuur en
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ondersteuning waar dat mogelijk is en leeft voornamelijk van donaties. Dit geldt
ook voor haar ondersteuning aan derden.
5.2.1 Yogaretraite met René l’Écluse
In Brognon is er een yogaweek met Rene l’Écluse georganiseerd.
5.2.2. Yogagroep Edwin van Oostwaard
Edwin van Oostwaard heeft voor zijn yogagroep een lang weekend in Brognon
georganiseerd.
5.2.3 Kriya yoga
De Kriya yoga groep van Swami Atmananda en Ronald Moester heeft twee keer
een weekend retraite gehouden op de Cynham.
5.2.4 Retraite met Sri M
Door Rob Zonneveld is een retraite met Sri M op de Cynham georganiseerd.
5.2.5 Retraitehuis ‘De Bloeiplaats’
Sinds de zomer van 2018 organiseert Malve Dau individuele retraites ín
retraitehuis ‘De Bloeiplaats’, op de Cynham. De SFM heeft ondersteuning
aangeboden om ‘De Bloeiplaats’ verder te ontwikkelen. Eind 2018 is n
gezamenlijk overleg besloten dat ‘De Bloeiplaats’ een eigen plek gaat zoeken en
buiten de SFM verder gaat.
5.2.6 Mindfullness trainingen voor jongeren.
In het voorjaar van 2018 zijn er door Kimke Vierhout 8 trainingen voor
Mindfullness aan jongeren gegeven.
5.2.7 Stichting Praktische Filosofie Zeeland
De SPFZ is al jarenlang verwant met de SFM. Dit jaar heeft de SPFZ een week
georganiseerd in Brognon. Mehdi Jiwa heeft een Savitridag gegeven bij de SPFZ
in Middelburg.
6. Huisvesting en investeringen
6.1 Koningslaan
geen
6.2 Cynham
Grindputten
Schuurdeuren
Sloten
Gereedschap
Computer
TV scherm
Sonosbox
Internet vernieuwd
6.3 Domaine St. Antoine
Bomenkap (stormschade)
Lekkage dakkapellen
Houtwerk zuidzijde chalet
Internet vernieuwd
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7. Informatie van de SFM
7.1 Websites
De website van de SFM is volledig vernieuwd. Op de website staan alle verplichte
publicaties volgens de regelgeving van de ANBI voor de Stichting Filosofie en
Meditatie en Stichting de Cynham.
7.2 Nieuwsbrief
De elektronische nieuwsbrief is eveneens in een nieuw jasje gestoken.
7.3 Blogs
Op de nieuwe website zijn regelmatig nieuwe blogs geplaatst.
7.4 Programmaboekje
Tweemaal per jaar wordt er een programmaboekje uitgebracht. Het programma
is ook te vinden op de website van de SFM. Tevens is besloten om per 2019 het
programmaboekje primair digitaal aan te bieden (via onze nieuwe website) en
7.5 Social media
In het afgelopen jaar is er kritisch gekeken naar de sociale media waarop de SFM
actief is. Gebleken is dat de SFM een oude, niet goed te onderhouden website had
en dat de SFM niet erg actief was op Facebook en LinkedIn. Besloten is om een
nieuwe strategie te ontwikkelen voor de social media.
Social Media
Website
Facebook
LinkedIn
Instagram
YouTube

Doel
Centrum voor communicatie en
presentatie
Presentatie van alledaags nieuws
Presentatie serieus nieuws (zoals
blogs etc.)
Communicatie via beeld
Promo-video’s, video’s ter
ondersteuning van de
kernactiviteiten en Videostudies
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Status
Vernieuwd
Make over
Geactiveerd
Nieuw
Nieuw

Schematisch zit het er nu als volgt uit:

7.6 Algemene Verordening Gegevensbescherming
In 2018 heeft de SFM een privacy statement opgesteld en gepubliceerd op de
website (https://filosofieenmeditatie.nl/privacy-statement/?v=796834e7a283)
8. Syllabus en artikel
Syllabus Adem
Artikel ‘Leegte’ in Mantra; themanummer ‘Leegte en Volheid’; winter 2018/19
door Mehdi Jiwa
9. Fondsen
9.1 Fonds ‘Kinderen van Rishikesh’
Het activiteiten van het fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ ligt nu 6 jaar stil. Er wordt
onderzocht hoe we het verder vorm kunnen gaan geven. In het fonds staat €
5.350,= gereserveerd.
9.2 Fonds ‘Gezin in de knel’
In 2014 heeft het fonds ‘Gezin in de knel’ een nieuwe impuls gekregen. Er wordt
maandelijks 50 pakken rijst gekocht en aan de voedselbank gegeven. ‘1 pak rijst
per satsang’. Dit wordt vooralsnog gefinancierd uit de eigen middelen van de SFM.
Ook nemen deelnemers van activiteiten van de SFM producten mee die ook aan
de voedselbank gegeven kunnen worden. Ook worden er donaties ontvangen voor
dit fonds. Er is in 2018 € 749,= ontvangen; in totaal is er
€ 1.176,= uitgegeven. Het tekort is door de SFM uit eigen middelen aangevuld.
In 2018 heeft dit fonds een extra dimensie gekregen: er zijn steeds meer vragen
binnen gekomen van mensen die behoefte hebben aan wat extra ondersteuning.
Veel van deze mensen zijn financieel niet in staat om een volledige bijdrage te
leveren. Per 2019 heeft het bestuur besloten om het Fonds ‘Kinderen van
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Rishikesh’ om te zetten naar het fonds ‘Gezinnen in de Knel’ om zo de mensen
die het nodig hebben, maar niet over de financiële middelen beschikken, toch op
te kunnen vangen.
10. Financiën
De SFM (statutair gevestigd te Amstelveen) leeft grotendeels van donaties. Eén
van haar doelstellingen is om de kennis ‘vrij’ aan te bieden. Dit betekent dat het
streven is de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat een ieder die dat wil kan
deelnemen aan de verschillende activiteiten. Alle werkzaamheden die in het kader
van de SFM worden verricht, worden pro deo gedaan. Er zijn dus geen betaalde
medewerkers.
De SFM is een ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkende organisatie,
hetgeen betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de
inkomstenbelasting. Voorts is de SFM gerangschikt volgens artikel 6 van de Wet
op de Vennootschapsbelasting en is de SFM vrijgesteld ingevolge artikel 33 lid 1
10° Successiewet 1956.
De SFM heeft in Frankrijk een rangschikking volgens wet 1901 gekregen, hetgeen
vergelijkbaar is met de ANBI rangschikking in Nederland.
De uitgangspunten m.b.t. het financiële beleid zijn:
a. Kennis is vrij (hier mag noch in geld, noch in natura voor worden betaald).
b. De SFM leeft zoveel mogelijk van donaties.
c. De onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, studies, retraites etc. wordt zo
laag mogelijk gehouden.
d. Financiële belemmeringen mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen
aan de activiteiten van de SFM.
Donaties worden op de volgende wijze verkregen:
a. Periodieke donaties
b. Eenmalige donaties
c. Donaties tijdens bijeenkomsten, studies, retraites etc.
i.
Voor ochtenden/avonden, dagen, weekenden en weken
wordt, afhankelijk van de doorgebrachte tijd, een
onkostenvergoeding (voor o.a. gas, licht, maaltijden)
gevraagd.
ii.
Daarnaast wordt de deelnemer uitgenodigd te doneren
om de betreffende activiteit te kunnen laten
voortbestaan. (Denk aan materiaalkosten, onderhoud
van de gebouwen, afschrijving van roerende zaken e.d.)
iii.
Op verzoek van de deelnemers zijn normbedragen door
de SFM voor dagdelen, dagen, weekenden en weken
vastgesteld. De onder (i) en (ii) genoemde bedragen
worden vermeld in het programmaboekje.
iv.
De bedragen voor onkosten en donaties worden veelal
gezamenlijk door de deelnemer gegeven of overgemaakt
naar de SFM. De financieel administrateur splitst dit
bedrag in de onkostenvergoeding en de donatie.
v.
Donaties worden opgenomen in een donatieregister
waarbij naam en adres van de donateur en de hoogte
van de donatie worden genoteerd.

10

vi.

In januari/februari van het volgende boekjaar ontvangt
de donateur ter verificatie een overzicht van de door
hem gegeven donaties.

In 2018 is er een prijsverhoging doorgevoerd. Dit is de eerste prijsverhoging sinds
2008.
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11. Jaarrekening 2018
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12. Evaluatie jaarplan 2018 en nieuw jaarplan 2019
12.1 Evaluatie Jaarplan 2018
1. Conform afspraak is begonnen met het herschrijven van de Leerweg deel
II. Tevens is de Verdiepingsmodule van start gegaan. De onderdelen
Ashtâvakra Gita en Îsha upanishad zijn bestudeerd. Tevens is er een
muzikale workshop georganiseerd ‘Voorbij de Noten’, o.l.v. Gonnelieke van
Oostrom en Loeki van der Heide. In de zomerretraite is de Taittiriya
upanishad bestudeerd.
2. De retraites Ontwikkel je zelf verder zijn verder doorontwikkeld. De
programma’s Blue Oceans, The Next Step en The Next Level zijn klaar.
3. Het lag in de bedoeling om het project ‘Omgaan met somberheid’ bij
jongeren verder uit te werken in samenwerking met een aantal
onderwijsinstellingen. Dit is helaas niet gelukt, mede omdat het niet goed
mogelijk was om als SFM binnen onderwijsinstellingen een programma aan
te bieden. In de toekomst zal gekeken worden naar een nieuwe vorm voor
dit project.
4. De try-out ‘Omgaan met stress- en burn-out klachten’ is een aantal keren
geven, echter gebleken is dat dit niet tot de kernactiviteiten behoort van
de SFM. Mogelijk dat dit project opgenomen kan worden binnen bestaande
projecten die wel tot de kernactiviteiten behoren (zoals het
meditatieprogramma of binnen het bodywork).

Extra initiatieven 2018
In 2018 is een begin gemaakt met de evaluatie retraites. Hiertoe is een
vragenformulier ontwikkeld waarop deelnemers hun waardering voor de
verschillende onderdelen konden aangeven op een schaal van 1 – 5 (ontevreden
tot zeer tevreden). In totaal hebben wij 4 retraites in augustus en september
kunnen evalueren. De resultaten waren als volgt:

Filosofieweek Octaaf
Programma
Verblijf
Overall beoordeling van de
retraite
Verdiepingsgroep
Programma
Verblijf
Overall beoordeling van de
retraite
Sadhana retraite
Programma
Verblijf
Overall beoordeling van de
retraite
Ontwikkel je zelf verder (sept)
Programma
Verblijf
Overall beoordeling van de
retraite

4,2
4,8

Alle retraites 2018
Programma
Verblijf

4,5

Overall beoordeling van de retraite 4,7

4,7
4,7
4,8

4,5
4,8
4,4

4,4
4,9
4,9
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4,4
4,8

Dit jaar heeft er eerder dan gepland een grote update van de ICT en van de Social
Media waarop de SFM actief was of wilde zijn plaatsgevonden. Het was een
arbeidsintensief proces dat van maart t/m december 2018 heeft gelopen. Een
overzicht is gegeven in 7.5 Social Media.
12.2 Jaarplan 2019
1. Social media zijn nu aangemaakt en operationeel. In 2019 zullen wij deze
verder inrichten om beter naar buiten te kunnen treden en
herkenbaar/vindbaar te zijn. De strategie is weergeven in 7.5 Social Media.
2. In 2019 zal de SFM een eigen server krijgen. Het doel is dat alle bestanden
van de SFM op deze server worden geplaatst en dat er geen bestanden meer
worden aangehouden op privé computers.
3. Er is een toenemende behoefte aan individuele retraites binnen de SFM. Tot
nu toe is er geen duidelijke beleid. Dit zal opgesteld worden in 2019.
4. Het plan voor ondersteuning van het werk van de SFM zoals weergegeven in
de notitie/brochure Hestia zal worden geïmplementeerd in de studiegroepen,
retraites en de activiteiten van de vrijwilligers
5. Er is gewerkt aan het uitgeven van ebooks (ibook (Apple) en Kobo
(bol.com). Ebooks van Het Verborgen Meer en Vensters op de Werkelijk
zullen worden uitgegeven in eigenbeheer en beschikbaar worden gesteld. In
2019 zullen meerder titels als ebook beschikbaar komen.
6. Het bodywork is nu zodanig professioneel dat er het komende jaar gewerkt
zal worden aan een meerjarenplan voor het bodywork, waarbij duidelijk
wordt omschreven wat de plaats en functie is van het bodywork binnen de
diverse activiteiten van de SFM.
7. In 2019 zal er groot onderhoud plaats vinden aan het hoofdgebouw in het
centrum in Brognon (vervanging van de daken) en zal het chalet opnieuw
geïmpregneerd worden.
8. In 2019 zal verder gewerkt worden aan het componeren van muziek op
thema’s uit Sri Aurobindo’s Savitri door de pianist en componist Frédéric
Voorn. Het is de bedoeling dat deze muziek in 2020 klaar is en kan worden
uitgevoerd bij het 5e lustrum van de SFM.
9. Overzetten van Fonds ‘Kinderen van Rishikesh’ overzetten naar Fonds ‘Gezin
in de knel’.
10. In het kader van de AVG zal begin 2019 een Register Gegevensverwerking
worden opgesteld dat volledig voldoet aan de AVG. Daarnaast zal een
formele Geheimhoudingsovereenkomst worden opgesteld met personen die
uit hoofde van hun functie binnen SFM toegang nodig hebben tot
persoonsgegevens van deelnemers.
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