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The Summit Lighthouse Holland 
Ontdek het Licht binnen in je! 

 
Beleidsplan 2018, Jaarverslag en Financieel verantwoording 2017 

 
 
 

Naam  

 The Summit Lighthouse Holland 

RSIN/Fiscaal nummer 

 0075.97.356 

KVK nummer  

 75.97.356 

Adres  

 Snelliuspad 23A 

Postcode  

 3817 TN 

Plaats  

 Amersfoort 

Contactpersoon 

 Joyce Carels 

Doelstelling  

 

Het in groepsverband bestuderen, praktiseren en verspreiden van de leringen 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. 

Bestuur 

 

Joyce Carels – Voorzitter  
Samuel Uneputty – Vicevoorzitter  
Wim Helder – Penningmeester 
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Beleidsplan 2018 

 

 
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 onderhouden van het altaar. Het altaar in het Focus dient als 
referentiepunt om wijsheid, liefde en mededogen te ontwikkelen volgens de leringen van de opgevaren 
meesters. 
  
Community commissie 
Doel van de commissie is het organiseren van aangelegenheden die de community in zijn algemeenheid 
betreffen. De Communitycommissie 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. 
  
Keeperslessencommissie 
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 en debiteurenadministratie) en het zo goed mogelijk inrichten van de administratie en 
administratieve processen. De administratie geeft door middel van het opstellen van financiële 
rapportages, jaarrekening en de stichtingsactiviteiten het financieel overzicht over een bepaalde 
periode weer. 
  
Beheercommissie 
Doel van de commissie is het gebouw zowel binnen als buiten met inventaris, technische installaties en 
apparatuur in goede conditie te houden en waar nodig te verbeteren en/of innoveren. Deze zaken zijn 
onderhevig aan veroudering veroorzaakt door intensief gebruik, door omgeving en overige 
omstandigheden. 
 
Outreach- & Communicatiecommissie 
Doel van de commissie is het publiceren van de leringen van de opgevaren meesters uit het Oosten en 
Westen, die goddelijk zijn geworden en in de hogere wereld verblijven. Dit gebeurt door het uitgeven 
en verkopen van boeken, religieuze afbeeldingen, cd’s en dvd’s en het geven van lezingen, het 
organiseren van activiteiten en deelname aan beurzen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van 
digitale communicatiemiddelen, internet en social media. 
 
Werkgroep Nieuwe Organisatie Structuur (NOS) 
Het doel van de werkgroep NOS is om de interne structuur en werking van en binnen commissies 
onderling te analyseren. Het blootleggen van knelpunten en uiteindelijk met voorstellen te komen tot 
een gewijzigd organisatiemodel, die vanuit de eigen mogelijkheden aansluit bij het model van de 
moederorganisatie. 
 
Vertalingencommissie 
Doel van de commissie is het vertalen en uitgeven van Engelstalige boeken van The Summit 
Lighthouse . Hierbij in overleg treden met de moederorganisatie en met  de uitgeverij over o.a. 
juridische en inhoudelijke zaken teneinde deze boeken in Nederland op de markt te krijgen. 
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The Summit Lighthouse Holland kent voor 2017 een tweetal tijdelijke commissies 
  
Summit University Commissie 2017 
Doel van de commissie is het organiseren van het  Seminar Summit University (SU) ‘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  in Montana in 2018 en om daar verblijf te regelen. Dit in verband met het 60-
jarige bestaan van The Summit Lighthouse. 
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Jaarverslag 2017 
 
Activiteiten 2017 

 
 

Services | Diensten 

Zondagsdienst 

‘Watch With Me’ Jesus’ Vigil of the Hours 

Maandelijkse 2-uurs Jezuswake in het Nederlands 

Ascension Service  

Saint Germain Service  

Sant Germaindienst voor Iedereen  

Kuan Yin's Crystal Rosary  

Omri-Tas’ Day Service 

Surya's Day Service  

Verkiezingen Service, Prayer vigil, ICO Marathon 

Demagnetization Service 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outreach, Spiritueel Onderwijs and Fellowship 

Lezingen en gebeurtenissen in 2017 

Jaarvergadering en bestuursverkiezing 
Communitydag 1 x per 2 maanden 
Community Weekend met Rev. Erica Klügler. 
Communicantenklas  
Summit University  
Ascension Retreat 
Lezing: Saint Germain on Alchemy: 4 x 
Workshop Saint Germain and the violet flame: 3 x 
Paasretraite  
Zomerconferentie  
Herfstretraite  
Nieuwjaarsretraite  

 

Outreach evenementen  

Lotus Beurs, Houten, March 
Happinez Festival 
Boek Studie groep - ‘Lost Teachings of Jesus’  
Boek Studie Groep Liempde maandelijks - ‘Summit Nieuws’ 
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Financiële Verantwoording 2017 

 


