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1. Inleiding 
 

Per 1 november 2017 zijn we verhuisd naar een nieuw kantoor aan de Protonstraat 3 a in 
Groningen. Via de oproep op onze site zijn een aantal tips binnen gekomen en hebben we 
uiteindelijk via Celuc een prettig kantoor met een fijne korting kunnen betrekken. Het was 
hartverwarmend te voelen hoe er mee is gezocht en geleefd. Met de afwikkeling van de 
verhuizing zijn we nog bezig, maar is grotendeels achter de rug en we werken al op de 
nieuwe locatie.  

Fysiek zijn we van bijna 300 m2 naar 47 m2 gegaan. Een paar jaar geleden werkten we soms 
met 20 a 25 collega's tegelijk, het laatste half jaar waren we gemiddeld met 5 mensen en de 
ruimte werd daarmee te groot om de kosten te blijven rechtvaardigen, ook al waren die relatief 
gezien laag in veband met anti-leegstand tarieven. 

Earth Matters is heel klein begonnen met deze brief en is uitgegroeid tot een prachtig platform 
waarop de afgelopen jaren veel mensen, ideeën, stromingen, organisaties, bedrijven en acties 
podium hebben gekregen. Naast dat het veel was om te behappen qua hoeveelheid en 
diversiteit (voor velen te veel), mistte de laatste tijd voor mij persoonlijk vooral de slag om de 
inzichten die zijn opgedaan in de afgelopen jaren, congruent in de berichtgeving te laten 
doorklinken.  

De tijd van oprichter Arjan Bos was voornamelijk bezet door het runnen van een middelgrote 
vrijwilligersorganisatie in plaats van het maken van content. Dat is na de verhuizing anders 
ingericht zodat hij zich kan richten op het maken van eigen producties en evenementen die 
daarop aansluiten. De organisatie was na zijn retreat aan het begin van dit jaar al minder groot 
geworden en in de laatste twee maanden hebben nog een paar collega's regulier werk 
gevonden of zijn weer gaan studeren. De meeste betrokkenen blijven op vraag beschikbaar bij 
evenementen of grotere videoproducties. Er is dus niets of niemand verloren gegaan, het 
netwerk, de website, de apparatuur, alles gaat mee de verdieping in.  

In steekwoorden ziet die er zo uit: 

• Van de hele wereld naar heel dichtbij 
• Van complex naar eenvoudig 
• Van veel naar weinig 
• Van primair nieuws van derden naar primair eigen producties 
• Van een dagelijkse nieuwbrief naar een wekelijkse 
• Van goddelijke kracht naar eigen kracht 
• Van de gestuurde horoscopen naar allesomvattende vrijheid 

De concrete veranderingen:  

De nieuwsbrief gaat een dezer dagen van dagelijks naar wekelijks. Nu wordt er nog 
onregelmatig verzonden, maar na switch wordt de nieuwsbrief elke maandag tussen 4:00 en 
7:00 uur verstuurd.  

De richting van de nieuwe content zal voornamelijk aansluiten bij hetgeen er in de Crowd 
Powers is besproken en gaat uit van eigen kracht, los van alle 
(spirituele/wetenschappelijke/maatschappelijke)modellen en andere sturing.  

http://www.earth-matters.nl/164/willen-wij-weten/
http://www.earth-matters.nl/188/crowd-power/
http://www.earth-matters.nl/188/crowd-power/
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Nieuwe evenementen sluiten daarop aan, bijvoorbeeld met het Wees Jezelf Weekend (vol) of 
het Festival op 8-10 juni waar achter de schermen druk aan gewerkt wordt.  

De advertorials zijn we aan het uitfaseren. Tot 1 januari kunnen er nog advertorials worden 
ingekocht, tot 1 juli 2018 gaan ze nog mee in de berichtgeving. Daarna zijn er alleen nog 
banners zichtbaar op Earth Matters.  

De Dreamspell Maya kalender is van de site verdwenen en ook uit de nieuwsbrief. Hier komt 
nog een apart artikel/video over waarom er daarvoor is gekozen.  

Alle bestaande artikelen, bijna 15.000, blijven als biblotheek / naslagwerk beschikbaar.  

Afscheid 

Op 27 oktober 2017 hebben we als team, met een gezellig samenzijn en lekker eten, in ons 
oude kantoor met diepe dankbaarheid voor heel veel moois, een prachtige periode afgesloten. 
Daarmee hebben we ruimte gemaakt voor de nieuwe, eigen impuls.  

De highlights die we de revue hebben laten passeren:  

• Groot feest 21-12-12 met 450 gasten | vooraf ceremonieel de website op zwart gezet en 
het vuur der vernieuwing ontstoken 

• De Crowd Power uitzendingen met Martijn van Staveren die door tienduizenden bekeken 
zijn en heel veel in beweging hebben gezet  

• Bakfietsactie van Groningen naar Den Haag fietsen voor Groninger Gas | 22 keer 
landelijk nieuws 

• Vrijheidsfestival Terra Libertas  
• 6 jaar lang elke maand lezing in Groningen onder de naam ONE heart met gemiddeld 

100 bezoekers 
• 3 jaar dansfeesten Nataraj, Shine en Ecstatic Dance georganiseerd. 
• Hartverwarmende Mensbelevingen in de natuur 
• In totaal gingen een kleine 20.000 mensen naar onze events 
• Ongeveer 300 collega's in 10 jaar verwelkomd (incl. medewerkers voor events, auteurs, 

stagiairs etc) 
• We hebben vele ontroerende, diep gevoelde dankbetuigingen ontvangen, de levens van 

velen over de hele wereld zijn aangeraakt en bekrachtigd.  
• We hebben vele structurele en incidentele, kleine en grote donaties ontvangen 
• Meer dan 3 miljoen mensen over de hele wereld bereikt 

Jean Baudrillard - op wiens gedachtegoed de film de Matrix is gebaseerd - zegt over singulariteit 
dat hoe dichter je bij de kern blijft, kwetsbaar bij je diepste zelf, hoe groter de kracht is die er 
vanuit gaat. Dat is dus niet de reden dat het roer omgaat, maar geeft wel perspectief op veel 
meer moois. 

Het is een feest om steeds meer vanuit eigen kracht te leven en we kijken er naar uit al het 
sprankelends te delen wat we daarin tegenkomen.  

2. Rechtsvorm 
 
Deze blijft ongewijzigd een culturele ANBI stichting.  

http://www.earth-matters.nl/65/14205/agenda/wees-jezelf-weekend.html
http://www.earth-matters.nl/177/adverteren/
http://www.earth-matters.nl/177/adverteren/
https://www.facebook.com/Nataraj050/photos/a.253857918070431.58375.241677162621840/260579824064907/?type=3&theater
http://www.earth-matters.nl/188/crowd-power/
https://www.nu.nl/opmerkelijk/4002000/groninger-houdt-protestactie-fiets-gaswinning.html
http://www.earth-matters.nl/65/9807/agenda/programma-benefiet-earth-matters-terra-libertas-op-zaterdag-6-september-2014-in-haren.html
http://www.earth-matters.nl/115/one-heart/
http://www.earth-matters.nl/188/13812/crowd-power/bekrachtingen-in-de-natuur-met-martijn-van-staveren.html
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3. Intentie 

Ter vervanging van de missie en visie hebben we een intentie voor de stichting verwoord:  

De Aarde en haar bewoners doen er toe. Er goed voor zorgen is eigenlijk heel simpel en 
toch, het gebeurt niet. Op deze prachtige planeet wordt steeds meer vervuiling, uitbuiting, 
armoede en ongelijkheid zichtbaar. Vanuit welke belangen wordt er eigenlijk van dorp tot 
land bestuurd en in hoeverre bepalen deze belangen het handelen van de individuele 
mens? Het natuurlijke gevoelsweten lijkt verstoord. 

Is leven in harmonische eenvoud binnen een vrije en gezonde samenleving hier op Aarde wel 
mogelijk? 

En wanneer voelt thuis eigenlijk als thuis? 

Ons oorspronkelijk menszijn bekrachtigend uitdragen vraagt een vrijere kijkrichting dan we ons 
lange tijd voor mogelijk hebben gehouden. 

Als platform geven we daarom stem aan mensen en organisaties die hun eigen handelen en dat 
van anderen onder de loep nemen, mis(ver)standen blootleggen en oplossingen aandragen. 

4. Financiën 
 
De verdiensten lagen voor een derde bij evenementen en webshop, een derde bij advertenties 
en een derde bij donatie. Dat willen we ombuigen naar 50% evenementen en webshop en 50% 
donaties.  
 
5. Basisgegevens 

Stichting Earth Matters 

Het bestuur bestaat uit: 

• Arjan Bos (voorzitter) 
• Moniek van Pelt (secretaris) 
• Johan Herder (penningmeester)  

De stichting heeft ten doel: 

1. het uitvoeren en bevorderen van de levenskunst om te inspireren tot het realiseren van 
een vrije, gezonde en harmonieuze wereld onder meer doch niet uitsluitend middels het 
exploiteren van een mediabedrijf inhoudende de exploitatie van een nieuwssite alsmede 
een internet televisie zender, het (doen) organiseren van evenementen en activiteiten 
alsmede het (doen) uitgeven van boeken;  

2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; 

3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst. 
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Algemene, contact en officiële gegevens: 

Bezoekadres:  Palamedesstraat 36, 2612 XR Delft  
Telefoon:   +31-(0)85-1303923  
KvK:    02091407  
BTWnummer:  NL815248192B01  
Triodosbank:  IBAN: NL79TRIO0198518331 | BIC: TRIONL2U 
(RSIN):   NL815248192B01  
Internet:   www.earth-matters.nl 
Email:   info@earth-matters.nl  

 

http://www.earth-matters.nl/
http://www.earth-matters.nl/
mailto:info@earth-matters.nl

