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Activiteitenverslag 2018 

 
 
1. Organisatie – website – database  
 
De content administrator voor de website heeft zich ingezet voor de verdere 
actualisering en verbetering van de website, de mededeling van vormingsacties en 
de verspreiding van nieuwsbrieven.  
 
Gedurende 2018 is ook verder gewerkt aan de samenstelling van een database van 
vragen en antwoorden die in de volgende jaren kan leiden tot een FAQ-file en tot 
trainingsmogelijkheden die via een app ter beschikking kunnen worden gesteld. 
 
  

2. Externe communicatie en samenwerking, nieuwsbrieven en 
artikelen  
 
Met de Stichting verbonden auteurs en bestuursleden hebben nuttige gesprekken 
gevoerd of contacten gehad met vertegenwoordigers van andere christelijke 
organisaties, met het oog op consultatie en/of een mogelijke toekomstige 
samenwerking.  
 
Op de website werden in 2018 een achttal artikelen gepubliceerd. Deze handelden 
over de zeven feesten Gods en over het beschikbaar komen van de verkorte versie 
van het boek Wake UP!.    
 
In uitvoering van de nieuwe GDPR-wetgeving heeft de Stichting zijn privacy-
verklaring en de bijhorende mededelingen op punt gesteld. 
 

Via de website werden ook in 2018 veel belangstellende vragen en veel waarderend 

commentaar ontvangen, zowel voor de Nederlandse als voor de Engelstalige 

uitgaven. 

 
  

3. Secretariaat bestuur  
 
Het bestuur van de Stichting Wake Up heeft op 27 januari 2018, 9 juni 2018 en 13 
oktober 2018 vergaderd in de regio  Breda. 
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4. Seminars en studiedagen 

Ook in 2018 werden in samenwerking met gemeenten en christelijke organisaties 
een aantal seminars en studiedagen gegeven, gericht op de Woordverkondiging. 
Deze vonden plaats in Nederland, Vlaanderen, Portugal en Zuid Afrika.  

In Nederland en Vlaanderen hebben in 2018 spreekbeurten plaats gevonden in 
Capelle a/d IJssel , Rotterdam, Leuven (B), Diepenbeek, (B), Zonhoven (B), Malle en 
Middelstum. In Malle (B) en Zonhoven (B) ging het om meerdere spreekbeurten in 
het kader van een serie. 

Omdat de Engelse vertaling van het Wake UP!-boek begin 2017 beschikbaar werd, 
werd in uitvoering van het beleidsplan 2017-2020 ook een aanvang gemaakt met het 
geven van seminars en spreekbeurten in landen waar het Engels de voertaal is of 
ten minste één van de voertalen. In maart 2017 en februari  2018 hebben aldus  
seminars plaats gevonden in de regio Durban (Zuid-Afrika).  

In de loop van 2018 is de Braziliaans-Portugese vertaling van het Wake UP!-boek 
beschikbaar geworden en aldus werd in maart 2018 een seminar gegeven in de 
regio ten zuiden van Lissabon. 

 

 

5. Uitgaven en diverse vertalingen van boek en eboek 

 

5.1 Voor de Nederlandstalige uitgave van het Wake Up!-boek is inmiddels de 13de 
uitgave bereikt. Naar verwachting zal de interesse voor het Nederlandstalige boek 
gelet op de vele uitgaven enigszins afnemen, maar niettemin staat thans de 14de 
uitgave op stapel. . 

Verder is reeds besloten om in 2019 de tweede uitgave van de beknopte versie van 
Wake UP! uit te geven. 

Gedurende 2018 is in uitvoering van het beleidsplan 2017-2020 zeer veel aandacht 
gegeven aan de diverse vertalingen.  

5.2 Wat de Engelse vertaling betreft :  
 
Deze heeft  begin 2017 het daglicht gezien. Nu reeds is interesse ervoor gebleken in 
vele Engelstalige landen, in drie continenten. In  2017 werden het eboek en een 
aantal steundocumenten eveneens in het Engels vertaald/afgerond zodat ze via de 
Engelstalige Wake Up-website beschikbaar konden worden gesteld. 
In samenwerking met Amsterdam Publishers werd het boek Wake UP! in 2017  via 
Amazon beschikbaar. Ook gedurende het jaar 2018 werd deze samenwerking verder 
doorgezet. 
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5.3 Wat de Portugese vertaling betreft :  
 
Deze vertaling is in 2017 in eerste lezing afgerond. Vanaf september 2017 is 
begonnen met de nalezing van de concept-vertaling. In  2018 werd ook deze tweede 
lezing beëindigd, in goede samenwerking met een gemeente in Portugal. Voor deze 
vertaling zal het afrondende editing- en drukproces worden ingezet als gedurende 
2019 een partner wordt gevonden in Brazilië. Deze partner zal ook de distributie in 
Brazilië op zich nemen. 
 
 
5.4 Wat de Duitse vertaling betreft :  
 
In 2017 is ook de Duitse vertaling in eerste lezing afgerond.  In september  2017 is 
de nalezing van de concept-vertaling van start gegaan en deze is in oktober  2018  
afgerond. Ook voor deze vertaling wordt gedurende 2019 uitgekeken naar een 
uitgever in het Duitse taalgebied, met wie dan de editing, druk en distributie kunnen 
worden gecoördineerd. 
 
 

6. Ontwikkeling van nieuwe materialen en website met oog op 
Woordstudie en training. 
 
In 2017 is in samenwerking met een Engelse partner een samenvatting van het 
Wake UP! boek ontwikkeld, de zogenaamde ‘Concise Edition’. Deze samenvatting 
van een honderdtal pagina’s wordt in de toekomst ook gebruikt als seminars worden 
georganiseerd in het Engelse taalgebied. 

In 2017 of 2018 werden vijf nieuwe seminars ontwikkeld, die voor de vormingsacties 
van de Stichting in binnen- en buitenland kunnen worden ingezet.  . 

In de periode 2017-2018 is bovendien een aanvang genomen met de 
voorbereidingen voor de ingebruikname van een app, die gebruikers helpt bij de 
verwerking en memorisatie van aangeboden studie-materialen. Eind 2018 is daartoe 
een database van een 200-tal meerkeuze - vragen opgesteld. 
 
 

7. Financiën  
 
De Stichting heeft alle facturen stipt op tijd betaald en heeft geen uitstaande 
schulden. In functie van de ontvangsten worden voor 2019 nieuwe giften in het 
vooruitzicht gesteld. Door de Stichting zijn geen salarissen betaald aan Bestuur, 
auteurs of derden.  
 
 

8. Internationale relaties en vormingsacties – studiemateriaal in 
diverse talen.  
 

Gedurende de jaren 2017 & 2018 werden enkele boeken & publicaties aangeschaft, 
die van nut zullen zijn bij de ontwikkeling van nieuwe materialen. De relatie met de 
gemeente in de regio Durban zal verder worden uitgebouwd. 


