
Stichting The Summit Lighthouse Holland 

De stichting heeft de volgende doelstelling: Het in groepsverband bestuderen, praktiseren en            

verspreiden van de leer van ‘De Opgevaren Meesters’ uit het Oosten en Westen, het houden en                

bevorderen van religieuze bijeenkomsten, lezingen, seminars en informele en sociale          

samenkomsten, het bevorderen van de spirituele ontwikkeling van individuele personen, en alles            

wat rechtstreeks of zijdelings op religie en liefdadigheid betrekking heeft, op basis van en in               

overeenstemming met de regels gegeven door de in Montana (V.S.) gevestigde rechtspersoon            

Church Universal and Triumphant. De organisatie kent verschillende commissies elk met hun            

eigen (sub) doelstelling die ondersteunend zijn aan de hoofddoelstelling van The Summit            

Lighthouse.  

 

Dienstencommissie 

Doel van de commissie is ondersteuning bieden aan de opgevaren meesters om Gods plan voor               

The Summit Lighthouse en het Gouden Tijdperk in Amerika, Nederland, Europa en de wereld ten               

uitvoer te brengen door middel van zo doelmatig mogelijke diensten. 

 

Altaarcommissie 

Doel van de commissie is het inrichten en onderhoud van het altaar. Het altaar in het Focus dient                  

als referentiepunt om wijsheid, liefde en mededogen te ontwikkelen volgens Leringen van de             

opgevaren Meesters. 

 

Community commissie  

Doel van de commissie is het organiseren van aangelegenheden die de community in zijn              

algemeenheid betreffen. De Community commissie bestaat uit leden van het Bestuur.  

 

Mentoren commissie 

Doel van de commissie is het begeleiden van nieuwe leden en hen in te leiden in de Leringen van                   

de Opgevaren Meesters maar ook in de (structuur van de) organisatie en moederorganisatie.  

 

Keeperslessen commissie  

Doel van de commissie is het vertalen en het uitgeven van 33 “Keepers of the Flame” lessen.  

 

Administratiecommissie  

Doel van de commissie is het op een éénduidige wijze vastleggen en verzamelen van financiële               

gegevens (crediteuren-, debiteuren- en salarisadministratie, grootboeken en het zo goed          

mogelijke inrichting van de administratie en administratieve processen. De administratie geeft           

door middel van het opstellen van financiële rapportages, jaarrekening en de stichtingsactiviteiten            

over een bepaalde periode weer.  

 

Beheercommissie  

Doel van de commissie is het gebouw zowel binnen als buiten, inventaris, technische installaties              

en apparatuur in goede conditie te houden en waar nodig verbeteren en/of innoveren. Deze zaken               



staan voortdurend bloot aan ouderdom veroorzaakt door intensief gebruik, door omgeving en            

overige omstandigheden.  

The Summit Lighthouse kent voor 2017 een tweetal tijdelijk commissies.  

Summit University Commissie 2017  

Doel van de commissie is het organiseren van het Seminar “Het pad van de oosterse adept” in mei                  

2017.  

 

Summer Conference Commissie 2018  

Doel van deze commissie is leden of belangstellenden in de breedste zin te informeren over reizen 

naar de Inner Retreat Montana in 2018 en om daar verblijf te regelen. Dit in verband met het 60 

jarige bestaan van The Summit Lighthouse  

 

 
Stichting Amethist Pers 
De Amethist Pers is een Stichting gelieerd aan The Summit Lighthouse Holland en kent de               

volgende commissies met hun doelstelling: 

 

Commissie: Amethist Pers en Outreach & Communicatie 

Het specifieke doel is van Amethist Pers is het publiceren en verspreiden van de leringen van de                 

"Opgevaren Meesters" uit het Oosten en het Westen, die goddelijk zijn geworden en in de hogere                

wereld verblijven. Dit gebeurt door het uitgeven en verkopen van boeken, religieuze artikelen en              

het geven van lezingen en deelname aan beurzen. Hierbij eveneens gebruikmakend van digitale             

communicatiemiddelen, internet en Social media.  

 

Commissie: Vertalingen 

Het doel van de commissie is het vertalen, uitgeven en corrigeren van vertalingen van boeken en 

overige spirituele werken uitgegeven door Summit University Press (SUP). De commissie adviseert 

het Bestuur en onderhoudt contact met SUP over auteursrechtelijke bescherming en zaken die van 

belang zijn bij uitgifte en promotie.  

 

Toelichting 

In de Begroting en het Jaarplan 2017 van The Summit Lighthouse Holland en Amethist Pers is een 

nadere toelichting gegeven op de plannen voor 2017. 

 

 

 






