Jaarverslag van Stichting Leven Geeft Leven 2017

Bestuursleden:
Lygéa Voorham voorzitter, Elise Raat secretaresse,
Ton Cloin penningmeester, Marijke Torenvlied lid, Riet Hulsink lid.

1ste vergadering 10 februari 2017
Alle bestuursleden aanwezig.
We plaatsen op de website: Waardig ouder worden.
Ingekomen stuk van Stirezo: zij hebben een actie georganiseerd
Dat de kamer-leden hun standpunt kenbaar maken t.a.v. abortus.
Wij geven hier aandacht aan en houden diensten voor deze actie.
De hele website Leven Geeft Leven gaan we bijwerken en aanvullen en
promoten.
We plaatsen op de website: Jaarrekening 2016, Jaarverslag 2016, beleidsplan
2017. De website is aangevuld met een doneerknop, via Mollie, voor giften en
Verkoop van het boekje “Geboren willen worden”.
We gaan het boekje “Nurture your Baby’s Soul” vertalen.
Op de website is het boek “Wanting to live”geplaatst.
Ook is op de website het hulpnummer voor families en kinderen in nood
vermeld: 0800-6005.
2de vergadering 19 februari 2017
Links worden toegevoegd.
Een flyer is in de maak.
De hele vergadering is gewijd aan het bijwerken van de website.

3de vergadering 19 mei 2017
Alle bestuursleden zijn aanwezig.
Er wordt besloten dat het boekje Geboren willen worden en de flyers van LGL
gratis worden weggeven.
Ook wordt de website uitgebreid met visualisaties, plaatjes, filmpjes over
het ongeboren kind en met violette vuur affirmaties.

4de vergadering 13 oktober 2017.
Alle bestuursleden zijn aanwezig.
De notulen worden goedgekeurd.
Binnen gekomen stukken:
1. presentatie over Marxisme, wij besluiten deze lezing te vertalen en ook te
gaan presenteren.
2. Barbara Muller nodigt de St. Leven geeft leven uit voor een symposium 3
november 2017 in Dordrecht.
Op de beurs Happinez Festival was veel interesse voor het boekje “Geboren
willen worden”.
Elke laatste zaterdag van de maand wordt er een dienst gegeven op internet
vanuit Amerika voor de ongeboren kinderen.
Ook vanuit Europa is er elke donderdag een jeugddienst te volgen.

Het bestuur van de St. Leven Geeft Leven

