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Jaarverslag 2008

Voorwoord

Met genoegen bieden wij u het jaarverslag aan.

Kernactiviteit van de Iona Stichting is schenken uit betrokkenheid.
Betrokkenheid bij hen die ons met vernieuwende vragen benaderen
en betrokkenheid bij hen die ons het vertrouwen hebben geschon-
ken door gelden of andere steun ter beschikking te stellen.

Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2008!

Vanuit de bovengeschetste betrokkenheid bij de samenleving als
geheel en passende bij de algemeen nut beogende doelstelling van
de stichting willen wij u als lezer verslag doen van een veelbewogen
jaar. Onze visie, overwegingen en handelswijze komen in dit
verslag samen.We hebben er naar gestreefd om de vorm van deze
verslaglegging algemeen en financieel verder te verbeteren. Ook dit
jaar zal het verslag weer meedingen naar de Transparantprijs.

Het thema: Vertrouwen als kracht vormt de kern van dit jaarver-
slag en is tevens het onderwerp van de jaarvergadering op 20 maart
2009. Een uitnodiging hiervoor vindt u bij dit verslag.

Dankzij de inzet van banken, adviseurs, accountant en boekhouding
lukte het wederom vroegtijdig het jaarverslag digitaal en in druk
beschikbaar te hebben. Traditiegetrouw mogen we ons hiermee bij
de eersten rekenen die een jaarverslag aan kunnen bieden.

Tot slot wil ik u nogmaals danken en erop wijzen dat in dit verslag
niet alleen terug-, maar ook vooruit wordt gekeken op 2009. Wij
hopen er met u samen een vertrouwensvol en innovatief jaar van te
maken.

Namens bestuur en medewerkers,

Ignaz Anderson
(directeur)
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Ten geleide:

Vertrouwen als Kracht

Het jaarverslag van 2007 had als thema
“verbinding”. Met dit verslag werd tevens
meer duidelijk wat de Iona Stichting onder
duurzaam verstaat en welke projecten ze
daardoor wil steunen. Kort samengevat:
het stimuleren van persoonlijke betrok-
kenheid op natuur, medemens en spirituele
waarden, waarmee dienstbaar leiderschap
in praktijk wordt gebracht. Deze vierledige
oriëntatie wordt als middelpunt-zoekende
kracht, als kracht van verbondenheid,
beschreven in het boekje: Zonder Wij
geen Ik, samenhang in een uiteenvallende
maatschappij, dat de Iona Stichting dit jaar
in maart het licht liet zien. Aan het eind
van het voorwoord spreekt Job Cohen de
wens uit dat ”vanuit deze visie individueel
vertrouwen mag groeien en dat dit zal lei-
den tot nieuwe samenwerkingsprojecten”!

Gedurende het jaar 2008 is de behoefte
aan het realiseren van bovenstaande alleen
maar sterker geworden. Tijdens een groot
aantal bijeenkomsten werd gevraagd actief
mee te zoeken naar meer samenhang bin-
nen de maatschappij. In het directieverslag
wordt hier nader op in gegaan.

Onzekerheid, crisisstemming slaat al snel
om in wantrouwen: de samenleving is toch
immers in een crisis beland. Voedsel, water,
grondstoffen, energie, systemen, weten-
schap, veiligheid, banken, financiën, huis-

vesting, werkgelegenheid en ook leiderschap wordt als “niets is meer zeker” aan-
gemerkt! Een niet-weten, een verdoofdheid maakt mensen somber en getallen-
reeksen versterken de uitzichtloosheid. Toekomstscenario’s worden geschreven op
basis van globalisering, demografische verandering, nieuwe marktdynamiek (door
een verbonden wereld) en het heropleven van ethiek. President Barack Obama
zien we indrukwekkend met hoop bouwen op “old true values” en ook de Green
Deal van Femke Halsema (Groen Links) sluit hierbij aan.

Velen zien de noodzaak tot verandering! Herman Wijffels (ex bewindvoerder bij
de Wereldbank) sprak bijvoorbeeld 8 december jl. tijdens een lezing voor de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over het verbeteren van onze
verbinding en verhouding met de aarde en de natuurlijke wereld in zijn totaliteit.
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Hij riep op tot een breder begrip van het universum, tot het ontwikkelen van
planetair-bewustzijn. ‘De huidige wetenschap kan in dit opzicht veel aanvullend
leren van “Native science”’, zo merkte hij op.We kunnen hierbij denken aan het
Afrikaanse Ubuntu, het “één-zijn” of anders vertaald als “ik-ben omdat wij zijn”!
Desmond Tutu beschrijft dat je je met Ubuntu niet bedreigd voelt door de ander,
omdat je genoeg zelfvertrouwen kunt putten uit de wetenschap dat je onderdeel
bent van een groter geheel.

Om vanuit dit grotere geheel bewust te participeren bij veranderingsprocessen is
vertrouwen essentieel. In roerige tijden is dit niet eenvoudig. Iedereen wordt per-
soonlijk op de proef gesteld; sluit ik een inner-deal door tijdgenoot te zijn, iedere
dag opnieuw? Dit proces van het vertrouwde los te durven laten, opdat een nieu-
we, samenhangende, toekomst zich reëel kan tonen noemt Otto Scharmer
presencing. Zijn innovatieve werk in organisaties en dat van natuurkundige
Arthur Zajonc op het gebied van persoonlijke groei vormt een bron van inspiratie
voor de Iona Stichting. U leest hierover meer in het bestuursverslag onder
“Antroposofie en Samenleving”.
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Literatuur:
– Presence, een ontwikkelingsreis naar diepgaande verandering in mensen en organisaties.
Senge, Scharmer e.a.

– Meditation as contemplative Inquiry, when knowing becomes love. Arthur Zajonc
– Theory U, Leading from the Future as It Emerges. C.Otto Scharmer
– Zonder wij geen ik; samenhang in een uiteenvallende maatschappij. Christine Gruwez,
Klaas van Egmond

– Tijdgenoten onderweg. Christine Gruwez
– The future of finance; na het vagevuur van de kredietcrisis. Adjiedj Bakas, Roger Peverelli
– Capitalism 3.0. Peter Barnes
– Jij die mij ik maakt. Huub Oosterhuis
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Bestuursverslag Iona 2008

Maatschappelijke context

Het vertrouwen in de mens stelde Rien van Gendt, voorzitter van de Fondsen in
Nederland, tegenover het vertrouwen in een abstracte (financiële) markt.
Maar wie of wat is de mens in de civil society? Concrete mensen; concrete leiding-
gevenden! Hun gedachten, gevoelens en hun wilsenergie, en heel de gecompliceer-
de dynamiek daartussen, waarmee zij de onder het publiek levende idealen wakker
roepen en realiseren: daar is in feite de verborgen sfeer waarin de kiemen voor
maatschappelijke vernieuwing tot leven komen. Als Iona Stichting maken wij deel
uit van dit grote verband van instellingen die het voorrecht hebben uit een ideaal
te kunnen werken.

Beleidspunten

De Iona Stichting opereert op het snijvlak van antroposofie en samenleving. Haar
focus willen wij algemeen zien te houden, overeenkomstig de statuten.Wij stel-
den ons dit jaar de vraag: kunnen wij een nieuwe methode van evalueren ontwik-
kelen, waarbij de persoonlijkheid van de initiatiefnemer in beeld blijft en niet ver-
dwijnt achter de gebruikelijke evaluatieformulieren? Een concreet voorbeeld is de
Iona-bijdrage aan de kosten van de leerstoel van Mag.Dr.Dr.Dr. Roland Benedikter
aan de universiteit van Georgetown, in Cultural and Social Sciences (gespeciali-
seerd in Antroposofie), in samenwerking met onze Duitse collega’s GLS
Treuhandstelle, Software AG Stiftung en de Zwitserse Evidenz Gesellschaft. Een
dergelijke benoeming houdt een zekere mate van risico in. Hoe beoordelen wij of
dit de juiste man op de juiste plek gaat worden? Wij willen onze aanvragers uitno-
digen zelf een eigen evaluatievorm te kiezen, liefst in samenspraak met de doel-
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groep van het project, waardoor zij en wij kunnen afleiden wat wezenlijk is. Met
een standaard formulier is dat naar onze mening niet te bereiken.

Bestuursleden

Merlijn Trouw werd benoemd als directeur van de zorginstelling OlmenEs in
Appelscha, waardoor hij zich als lid van ons Dagelijks Bestuur moest terugtrek-
ken. Gelukkig blijft hij lid van het Algemeen Bestuur en kon Lili Chavannes zijn
plaats in het Dagelijks Bestuur innemen.

Iona initiatieven

Onze bijdrage aan de civil society spreekt het krachtigst uit onze eigen initiatie-
ven. Dit jaar is het volgende tot stand gekomen vanuit Iona initiatieven.
Congres Ruimte voor Ouderschap. Op initiatief van Lili Chavannes en voorbereid
door expertgesprekken vanaf 2006 werd dit congres gerealiseerd op 25 juni in het
ruime en lichte Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam. Circa 470 ouders en
opvoeders leefden mee met de knellende problematiek, waarvan de kern niet zit in
kinderopvang, meer of minder ouderschapsverlof of flexibele werktijden, maar in
bewustzijn voor kwaliteit van leven en opvoeding. Kinderen hebben meer nodig
dan verzorging en een dak boven hun hoofd. Ouders - moeders, en ook steeds
meer vaders - willen dat ‘meer’ geven en komen in de knel; kinderen ontberen het
en komen in de knel. De portee is: hoe duurzaam is een samenleving die voor kin-
deren niet echt geschikt is?
Werd het een loodzware dag? Nee! Vertelster Anne van Delft zette de toon met
een prachtig verhaal, cabaretière Hester Macrander liet de zaal regelmatig lachen,
Paul van Vliet ontroerde met z’n liedje ‘Meisjes van dertig’, Desanne van
Brederode sloeg de spijker op z’n kop in haar gesproken column en debatleider
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Yoeri Albrecht loodste ons helder door de drie
aspecten van de thematiek heen in zijn gesprek-
ken met in totaal 25 ter zake kundigen.Wat is,
wetenschappelijk onderbouwd, goed voor het
kind? Hoe kan werklust van mannen en vrou-
wen worden gecombineerd met ouderlijke zor-
glust? Wat heeft de maatschappij nodig en met
welke concrete maatregelen waardeert zij ouder-
schap? We kijken terug op een levendige en
motiverende dag.
Hoe nu verder? Ouderschap staat maatschappe-
lijk op de agenda. De Iona Stichting wil er
bescheiden aan blijven bijdragen, met als invals-
hoek: kwaliteit van leven voor het kind. Op dit
moment wordt er gewerkt aan een publicatie die
voortbouwt op wat het congres aan deskundig-
heid heeft aangedragen. Met steeds in het vaan-
del de uitspraak van een kinderforum van de
VN: ‘A world fit for children is a world fit for
everyone.’

Antroposofie en Samenleving. In de werkgebie-
den, ontstaan vanuit een antroposofische achter-

grond, ervaren velen een problematiek tussen de antroposofie en de eisen van het
moderne management. Hierin zoeken wij een organische ontwikkelingsweg, waar-
bij we uitgaan van de persoonlijke dynamiek van denken, voelen en willen van de
leidinggevende. Dit in relatie tot het krachtenveld binnen de organisatie, zoals dat
beschreven is door Bureau Hasper en van der Torn. In gesprek over antroposofie,
leiderschap, bestuursvraagstukken en persoonlijke scholing met de betreffende lei-
dinggevenden worden onze ideeën ontwikkeld. Zij komen vrij ter beschikking van
iedereen die zich inzet voor de ontwikkeling en de werkzaamheid van antroposo-
fie in de samenleving. Deze vrijheid is essentieel; het gaat om een ‘open source’.
In dit kader kwamen wij bijeen met verschillende groepen directeuren van instel-
lingen met een antroposofische achtergrond. De uitkomsten van deze verkennin-
gen zijn verwerkt in een nieuwe versie van het artikel Leiderschap en spirituele
ontwikkeling in organisaties met een antroposofische achtergrond, van de hand
van Michiel ter Horst, dat als uitgangspunt bij deze besprekingen dient.

Iona Awards.Maandelijks werden er vijf aanvragen voor persoonlijke scholing
door medewerkers, in organisaties geïnspireerd door de antroposofie, gehonoreerd.
Wij raken hierdoor in gesprek met zeer gemotiveerde en capabele mensen, die iets
waardevols in hun leven verder willen ontwikkelen.
Minor. Vorige jaar werd gemeld dat in samenwerking met de Vrije Hogeschool en
de Hogeschool Utrecht een keuzevak, een zgn.minor werd voorbereid. Dit functi-
oneert inmiddels met financiële steun van de Iona Stichting. Het initiatief is volle-
dig in handen van HU en VH (tegenwoordig Bernard Lievegoed College for
Liberal Arts genaamd).
Vriendenkring Christine Gruwez. In goede samenwerking met Margriet en Peter
Idenburg en Tettje van Wageningen, reisgenoten van Christine Gruwez, kon op
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6 april in het Nutshuis in Den Haag met ruim honderd belangstellenden de
Vriendenkring ‘Onderweg met Christine Gruwez’ worden opgericht. De leden
ontvangen ieder jaar twee Nieuwsbrieven met een nieuwe tekst van Christine en
jaarlijks is er een vriendendag en een ‘vriendenuitstap’ naar een culturele bestem-
ming. Financieel levert de vriendenkring inmiddels een belangrijk deel van het
draagvlak voor Christines onderzoek naar Mani en het Manicheïsme.
Leerstoel in Oxford. Na jarenlang aandringen en met een financieringstoezegging
van de Iona Stichting kon Walter Kugler, directeur van het Rudolf Steiner Archiv
in Dornach, op 5 september geïnstalleerd worden als deeltijdhoogleraar aan de
Brookes University in Oxford, zodanig dat zijn wetenschappelijk werk in Dornach
wordt erkend als onderzoek aan deze universiteit.
Iona symposium voor promovendi. Op 5 april werd in het gebouw van de Iona
Stichting een intern symposium gehouden, waarbij acht door de stichting gefi-
nancierde promovendi aan elkaar hun werk presenteerden en gemeenschappelijke
werkvragen bespraken. Een boeiende dag.
Iona tentoonstelling organische architectuur. Deze door Dolf van Aalderen en
Pieter van der Ree geproduceerde tentoonstelling werd dit jaar van 1 maart tot
12 mei in het voormalige klooster en glasmuseum in Hoogeveen getoond onder
de titel: ‘Organische architectuur, mens en natuur als inspiratie voor het bouwen’.
Initiatiefkring Goetheanum Meditation Worldwide Initiative met o.a. Arthur
Zajonc, Heinz Zimmermann, Bodo von Plato en Ron Dunselman. Op basis van
persoonlijk ontwikkelde meditatiecursussen heeft een drietal stichtingen de stimu-
lans uitgesproken tot meer uitwisseling van het werk van bovengenoemde perso-
nen. In januari 2008 is het initiatief bij ons in Amsterdam van start gegaan.
Gedurende het jaar zijn er wereldwijd zoveel vragen gesteld dat de groep inmid-
dels is aangevuld tot 12 personen. Concrete initiatieven leven wereldwijd in 16
landen en een netwerkconferentie is in voorbereiding. Voor de ontwikkeling van
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dit alles is een fonds ingericht binnen de Iona Stichting waar de Evidenz Stiftung
uit Zwitserland, de Vidar Stiftelsen uit Zweden en wijzelf de basis voor hebben
gevormd.

Reis naar Syrië en Jordanië

Met bestuur, medewerkers en familieleden werd een studiereis gemaakt naar deze
Islamitische landen. Onze behoefte tot dialoog met deze culturen bracht ons op
plaatsen als Damascus, Aleppo, Palmyra, Amman, Petra en de Dode Zee. Maar ook
op projecten waar steun aan wordt gegeven. Het Midden Oosten is dankzij deze

reis, die ons mogelijk is gemaakt door een gerichte
schenking, tot een eigen werkelijkheid geworden.
De ontmoeting is uiteraard een hele andere dan de
media ons dagelijks tonen.

Financiën

Na jaren van grote boekwinsten op ons vermogen
kregen wij nu een forse tegenslag van ca. 30% te ver-
werken. Gelukkig was tijdig een groot bedrag liquide
gemaakt, zodat wij zonder moeilijkheden de financiële
crisis kunnen overleven.Wij mochten naast vele klei-
nere schenkingen ook een grotere schenking van ruim

€ 700.000 ontvangen waarmee een fonds op naam werd ingericht.

Total Return on Vermogen (TROV) is de naam van een werkgroep binnen de FIN
(Vereniging Fondsen in Nederland), die aandacht vraagt voor meer transparantie
in de financiën. In deze werkgroep is gebleken dat de Iona Stichting met haar uit-
keringen aan de doelstelling in relatie tot het vermogen zich mag rekenen tot de
best presterende stichtingen van deze groep collega-stichtingen.

In Memoriam

In memoriam: Johanna Pieternella (Joke) Weltevrede; overleden op 22 augustus
2008.
Joke werd geboren op 15 januari 1920. Zij werkte in de oorlogsjaren in het
Zonnehuis in Zeist met gehandicapte kinderen, daarna bij de Vereniging Ons Huis
in de Jordaan als leidster in het buurt- en clubhuiswerk tot 1950. Als handwerk-
lerares, euritmiste en spraakvormster was zij vervolgens in de Vrije School Den
Haag een zeer gewaardeerde leerkracht. Ook na haar pensionering bleven de
opvoeding van het kind, de hulp aan de zwakkeren in de samenleving en de antro-
posofie haar warme interesse houden. Voor deze doelen schonk zij een legaat aan
de Iona Stichting.

In memoriam: Mevrouw Henriëtte Theodora Patijn-van Male, overleden te Zeist
op 4 april 2008. Weduwe van Dolf Patijn, mede stichter en oud bestuurslid van de
Iona Stichting. Zij nam altijd trouw deel aan activiteiten van de stichting, vooral
aan de jaarvergaderingen. Daarbij bleef zij bescheiden op de achtergrond, maar
bleek goed op de hoogte te zijn van de verschillende ontwikkelingen op cultureel
en maatschappelijk gebied. De contacten werden welliswaar minder na het overlij-
den van haar man, maar zij bleef geïnteresseerd en droeg ook financieel bij aan
studiefinanciering en menig initiatief.
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Directieverslag

Gedurende het verslagjaar is er in de samenwerking van het team een nieuw
evenwicht gevonden.

Het secretariaat heeft de vele activiteiten van bestuur en directie actief en doeltref-
fend weten te ondersteunen. Lotti Hesper heeft haar projectaanstelling met het
ouderschapsproject op voortreffelijke wijze afgerond. Vanaf september is Christine
Geertsema het team komen versterken, vanwege de toename van de algemene
werkzaamheden. Daarnaast zal zij zich in het bijzonder bezighouden met commu-
nicatie en evaluatie. Frouke en Sonja hebben de solide basis onder de bestuursaan-
vragen en de financiële administratie weten uit te bouwen, onder andere in het
relatiebeheer.

Voor studiefinanciering hebben 141 studenten een aanvraag gedaan; 16 meer dan
in 2007. Onder verantwoordelijkheid van Afke en de directeur zijn aan 71 studen-
ten van 24 nationaliteiten toekenningen gedaan. Dit betreft 45 leningen en 26
gerichte schenkingen. In iedere relatie met student, met opleider en met schenker
vormt vertrouwen de basis. Voorwaarde om elkaar te kunnen vertrouwen is een
persoonlijke ontmoeting, de kurk waar het hele stipendiawerk op drijft.

Sonja en Christine verlenen sinds september secretariële dienstverlening aan het
Internationaal Hulpfonds. Het Hulpfonds richt zich op het vrijeschoolonderwijs
wereldwijd en wil met deze stap haar administratie meer professionaliseren.
Aangezien dit gebied ook al jarenlang de aandacht heeft van de Iona Stichting
worden hiermee onze krachten gebundeld.

Het Educareproject in Zuid Afrika bestaat 10 jaar. We zijn trots op het door Afke
van Aalderen opgezette voedselhulpproject. Met succes is dit uitgegroeid tot een
initiatief waarmee ruim 1000 kinderen in de townships van Kaapstad van extra
voeding kunnen worden voorzien.

Secretariaatsruimten. Op het secretariaat zijn de bestaande werkruimten grondig
opgeknapt en zijn er nieuwe werkruimten gecreëerd.
De jongerenorganisatie Idem Nederland hebben we in de zomer een week lang
ruimte beschikbaar gesteld om hun ideeën te toetsen en in een statutaire vorm te
brengen.

De directiewerkzaamheden laten zich kenmerken door: adviseren, faciliteren, ini-
tiëren en participeren. Dit alles in nauwe samenwerking en met steun van bestuur
en secretariaat.
Het adviseren van: conferenties als bijvoorbeeld de Bridge to the Future
Conferentie in Arnhem, boekpresentaties als voor de uitgeverij Christofoor, het
inrichten van een studiefonds voor Kaos Pilots NL, Christine Gruwez over haar
taken en werkzaamheden, particulieren raad geven bij het inrichten van een fonds
op naam of het doen van schenkingen, collega-fondsen raden bij projectaanvragen
en op vragen ingaan van onderzoekers en projectaanvragers.
Het faciliteren van: gesprekken over euritmie op Nederlandse podia, aandacht
rondom sterven, medisch-therapeutische initiatieven rondom huisvesting in



Den Haag, het in kaart brengen van jongeren
netwerken, Goetheanum Meditation Worldwide
Initiative, het Jongereninitiatief Idem-NL en
daarnaast diverse bemiddelingen op verzoek.
Het initiëren van: een dag rondom promovendi,
het congres Ruimte voor Ouderschap, een
Vriendenkring voor Christine Gruwez, een
hoogleraarschap voor Walter Kugler aan Oxford
Brooks University en talloze ontmoetingen tus-
sen mensen met diverse onderzoeksvragen of
projectplannen.
Het participeren aan bijeenkomsten in
Nederland van: Amsterdamse fondsen,
studiefondsen, Fondsen in Nederland,
NatuurCollege, Nivoz (Nederlands Instituut
voor Onderwijs en Opvoedings Zaken),

Worldconnectors, Interreligieuze Bijeenkomst start Prinsjesdag, Civil Society
Congres, WRR-lezing. In het buitenland van: Europese Fondsen voor Waldorf
Education, Fondsen ter stimulering van door Antroposofie geïnspireerde initiatie-
ven wereldwijd, Tallberg Forum Zweden, Lid van Raad van Toezicht GLS-
Treuhand Duitsland.
Naast dit alles wordt een bewindvoering verleend aan een toekomstige erflater.

Iona Stichting
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Financiële verslaglegging:

Beleggingsstatuut
In het beleggingsstatuut van de Iona Stichting is gekozen voor een
vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en
maatschappelijke verantwoorde ondernemingen.
Het bestuur heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uit handen gegeven aan
een externe vermogensbeheerder en heeft het toezicht op de werkzaamheden van
de vermogensbeheerder opgedragen aan een financiële commissie, bestaande uit
voorzitter, penningmeester en directeur. Deze commissie bewaakt de
samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek de prestaties van de
externe vermogensbeheerder.
Het bestuur heeft op voorstel van de financiële commissie een beleggingsplan
vastgesteld, waarin de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het
gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en
het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de
beleggingen zijn vastgelegd.
B.A. van Doorn&Comp. B.V. te Amsterdam, gespecialiseerd in beleggingen in
trackers, is aangewezen als vermogensbeheerder. Afhankelijk van de markt mag de
beheerder de strategische middelenverdeling laten schommelen tussen 50/50 en
60/40 aan aandelen enerzijds en anderzijds vastrentende en alternatieve waarden.
De vermogensbeheerder rapporteert ieder kwartaal aan de financiële commissie.
De koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.
Koerswinsten en koersverliezen worden met het oog op de continuïteit voor een
deel toegevoegd of onttrokken aan een egalisatiereserve.

Fiscale aspecten
De Iona Stichting en haar schenkers profiteren van een algehele vrijstelling van
schenkingsrecht voor goede-doelen-stichtingen.
Uw schenking of legaat is dus volledig vrijgesteld van schenkingsrecht of
successierechten. Aangezien de Iona Stichting geen enkele kosten in rekening
brengt, kan uw schenking voor de volle 100% worden aangewend voor de door u
aangegeven doelen.
Voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen aan de Iona Stichting volgens de
gewone giftenregeling aftrekbaar, hetgeen afhankelijk van uw belastingtarief een
aanzienlijke belastingbesparing kan opleveren.
Schenkingen van een jaarlijkse uitkering voor minstens vijf jaar via een notariële
akte (bij de Iona Stichting kunt u hiervoor een volmacht aanvragen) zijn
onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt,
waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig uitpakken.
Als u wilt kunnen wij u hierbij adviseren.
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Verkorte balans per 31 december 2008
(in euro)

31-12-2008 31-12-2007
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa 796 1 2.306

Financiële vaste activa 1.860.739 1.260.739

Beleggingen 9.665.986 2 17.514.156

Vorderingen 765 5.665

Liquide middelen 2.085.114 527.378
––––––––– –––––––––
13.613.400 19.310.244
––––––––– –––––––––

PASS IVA

Eigen Vermogen

–Stamkapitaal 5.708.700 7.806.907

–Koersegalisatiereserve 0 3.315.883

–Bestemmingsfondsen

Werkfondsen 4.503.114 3.660.126

Endowmentfondsen 2.609.212 3.740.126

Ionafondsen 45.000 198.968
––––––––– –––––––––

7.157.326 7.599.220
––––––––– –––––––––

12.866.026 18.722.010

Voorzieningen 7.300 7.300

Schulden 740.074 580.934
––––––––– –––––––––
13.613.400 19.310.244
––––––––– –––––––––

1. Gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn ieder gewaardeerd tegen I 1,–. Gezamenlijke woz-waarde van deze panden

bedraagt: I 1,647,500 (2007: I 1.522.500)

2. Aandelen: I 9,615,581, obligaties: I 50,405
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)

Werkelijk 2008 Begroot 2008 Werkelijk 2007
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 1.613.202 500.000 1.397.413
–Nalatenschappen 0 0 339.197

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
1.613.202 500.000 1.736.610

Resultaat beleggingen -1.455.426 3 375.000 380.316

Lasten
–Secretariaatskosten 306.533 265.000 258.143

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-306.533 -265.000 -258.143

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Beschikbaar -148.757 610.000 1.858.783

Overige baten en lasten 0 0 -454

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal baten -148.757 610.000 1.858.329

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Besteed aan doelstelling 1.234.818 177.000 1.297.977

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal 8.755 0 349.472
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen 345.005 10.000 121.719
–Uitbetaald uit fondsen -1.234.818 -177.000 -1.297.977

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-889.813 -167.000 -1.176.258

Bestemming door schenker bestemd 1.604.445 600.000 1.387.138

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal lasten 1.958.205 610.000 1.858.329

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Saldo baten en lasten -2.106.962 0 0
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

3 Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi 66.393 50.000 21.500
–Rente- en dividenden effecten 235.921 425.000 464.237
–Rente leningen u/g 3.886
–Koersresultaten -5.811.275 0 744.510
–Bestemd voor koersegalisatiereserve 3.315.883 0 -744.510
–Aandeel koersverlies ‘Endowmentfondsen’ 811.521
–Kosten vermogensbeheer -77.755 -100.000 -105.421

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
-1.455.426 375.000 380.316

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
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Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x 1.000 euro)

2004 2005 2006 2007 2008
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA PER 31 - 1 2
Materiële vaste activa 2 2 2 2 1
Financiële vaste activa - - 672 1.261 1.861
Beleggingen 13.005 16.123 18.744 17.514 9.666
Vorderingen 45 34 36 6 -
Liquide middelen 1.566 2.081 355 527 2.085

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
14.618 18.240 19.809 19.310 13.613

PASS IVA PER 31 - 1 2
Stamkapitaal 6.013 7.072 7.457 7.807 5.709
Koersegalisatiereserve 1.953 3.598 4.060 3.316 -
Werkfondsen 2.048 2.408 2.775 3.660 4.503
Endowmentfondsen 4.013 4.304 4.171 3.740 2.609
Ionafondsen 49 40 564 199 45
Voorzieningen 16 82 54 7 7
Schulden 526 736 728 581 740

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
14.618 18.240 19.809 19.310 13.613

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)

2004 2005 2006 2007 2008
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Baten
Schenkingen 185 184 805 1.397 1.613
Gerichte schenkingen en legaten 254 1.058 22 339 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
439 1.242 827 1.736 1.613

Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten 384 1.460 1.552 380 -1.455

Lasten
Secretariaatskosten -255 -294 -271 -258 307

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Beschikbaar 568 2.408 2.108 1.858 -149

Overige baten en lasten 23 24 25 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal baten 591 2.432 2.133 1.858 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Bestedingen
Besteed aan doelstelling 728 731 988 1.298 1.235

Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal 135 1.059 35 349 9
–bestemmingen of onttrekkingen aan fondsen -630 467 -28 -1.176 -890
–bestemming door schenker bepaald 302 175 788 1.387 1.604

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal lasten 535 2.432 1.783 1.858 1.958

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Saldo baten en lasten 56 0 350 0 -2.107

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––



Fondsenoverzicht
(in euro)

Stand Schenkingen Subsidie uit Aandeel Uitbetaald Mutatie Stand
per aan fondsen jaarinkomen Koersverlies in tussen per

31-12-2007 2008 2008 2008 fondsen 31-12-2008
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

WERKFONDSEN

Peetschappen 14.303 11.080 33.908 17.795 9.270

Vrije Schoolbeweging 64.700 15.859 -3.854 84.413

Heilpedagogie 2.470 7.000 9.470

B.D. Landbouw/Milieu 16.338 10.104 17.390 9.052

Antropos. Natuurwetenschappen 1.180 360 1.540

Antropos. Medische Doelen 15.697 4.334 7.525 12.506

Antroposofie 284.677 17.675 80.400 1.662 223.614

Christengemeenschap 9.181 738 8.443

Euritmie 865 1.166 915 0 1.116

Euritmie in werkgebieden 75.341 40.610 5.900 -11.029 99.022

Beeldende kunsten 116.084 30.192 85.892

Muziekfonds -741 941 200

Jeugdfonds 59.169 43.250 15.919

Uitgave boeken 53.224 200 7.226 8.477 54.675

Goetheanum 94.614 28.895 22.392 13.438 114.555

M.J. Startfonds 149.009 -150 -300 148.859

Fonds Toekomstige landbouwgr. 1.027.628 297.254 1.324.882

Fondsen op naam 1.676.387 821.258 257.070 59.111 2.299.686
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal werkfondsen 3.660.126 1.255.795 0 0 502.902 90.095 4.503.114

ENDOWMENTFONDSEN

End. Ondernemende Initiatieven 323.853 70.268 6.654 246.931

End. Stipendia 636.376 138.079 64.789 656 434.164

End.Waldorfski Pedagogiki 128.106 27.796 27.910 72.400

End. Antr. en Universiteit 0 -766 766

End. Euritmie 168.221 36.500 95.171 36.550

End. Antroposofie 1.730.589 375.498 105.790 1.249.301

End. Colo 752.981 163.380 20.501 569.100
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal endowmentfondsen 3.740.126 0 0 811.521 320.049 656 2.609.212

IONAFONDSEN 198.968 3.645 345.005 0 411.867 -90.751 45.000

TOTAAL FONDSEN 7.599.220 1.259.440 345.005 811.521 1.234.818 0 7.157.326

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Iona Stichting Jaarverslag 2008 18



Overzicht verloop fondsen 2008
(in euro)

Stand van de fondsen per 1 januari 2008 7.599.220

Bij: ontvangen schenkingen algemeen 1.259.440

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen 345.005
–––––––––

1.604.445
–––––––––
9.203.665

Af: aandeel koersverlies endowmentfondsen 811.521
–––––––––
8.392.144

Betalingen uit fondsen in 2008 1.234.818
–––––––––

Stand van zaken fondsen per 31 december 2008 7.157.326
–––––––––
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Antroposofie algemeen Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist € 1.862,50 voor de meditatie-

conferentie met Arthur Zajonc in januari 2008 te Driebergen. € 1.500,- voor de karmaconferentie in oktober

2008. € 1500,- gerichte schenkingen. Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie,

Lörrach, Duitsland € 12.000,- voor de voortgang van de lobby voor antroposofie in Europa in 2008.

Goetheanum Meditation Initiative Worldwide, Dornach, Zwitserland € 12.300,- ondersteuning voor de start-

fase van het initiatief. Phoenix Consultancy, Stroud, Groot-Brittanië € 650,- voor een training door Arthur
Zajonc aan het Hawkwood College. Vereniging Vriendenkring Sekem, Koekange € 500,- voor een Islam

seminar voor een nieuw bestuurslid van de stichting. The Johns Hopkins University, Department of

Economics, Baltimore, Verenigde Staten € 2.500,- voor de ‘Young Economist Course’ in juli 2008 in het

Goetheanum. Sunbridge College, Chestnut Ridge, Verenigde Staten € 20.000,- voor noodhulp in 2008.

Values and More, Wenen, Oostenrijk € 3.000,- voor het colloquium ‘Nachhaltige Entwicklung als

Schicksalsfrage’ in september 2008.Mevrouw T. Hultermans en Mevrouw M. van de Vondervoort, Eindhoven

€ 2.000,- voor deelname aan de jaarcursus “Westerse esoterie & Oosterse wijsheid” van het Origenes

Instituut. Vrije Hogeschool, Driebergen € 15.000,- voor de ontwikkeling van een Minor ‘Liberal Arts’ voor

studenten van de Hogeschool Utrecht. € 17.500,- voor investeringen ten behoeve van de ontwikkeling van

het Bernard Lievegoed College. € 9.000,- voor de bijgestelde ontwikkelingsplannen voor het studiejaar
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Overzicht schenkingen 2008

Via onze website kunt u onderstaande projecten met het volledige aanvraagbedrag terugvinden.
U kunt hier vandaan tevens doorklikken naar de website van het initiatief (mits beschikbaar).
In een evaluatief gesprek met de leden van het algemeen bestuur is gebleken dat we met bijna alle
projecten binding hebben behouden. Op diverse wijze is door de initiatieven en de stichting vorm
gegeven aan deze evaluatie.

Goetheanum Meditation Worldwide Initiative (Järna, Zweden)



2008-2009. Beroepsorganisatie voor Biografiewerk, Eindhoven € 1.000,- voor het ontwerp van een logo en

de ontwikkeling van een website. Antroposofische Vereniging in Rusland, Moskou, Rusland € 2.500,- gerich-

te schenkingen voor reiskosten van leden van de vereniging naar de Pinksterconferentie 2008 in Ulm.

Dokumentation am Goetheanum, Dornach, Zwitserland € 8.000,- voor de nieuwe inrichting van de tentoon-

stellingsruimte. Organisation Group Worldwide Biography Conference 2009, Bruckfelden, Duitsland

€ 3.000,- voor de “Worldwide Biography Conference “ in juni/ juli 2009 in Emerson College, Engeland.

Ledengroep Filosofie - Antroposofie, Wassenaar € 500,- voor een bijdrage aan het jaarlijkse seminar van

deze ledengroep van de AViN. Jan Diek van Mansvelt en Kitty Steinbuch, Driebergen € 4.000,- voor de confe-

rentie “Bewustzijn voorbij de grenzen”, in februari 2009 te Amsterdam. Stichting Bernard Lievegoed Fonds,

Zeist € 500,- gerichte schenking.

Antroposofie en Gezondheidszorg Louis Bolk Instituut, Driebergen € 25.000,- voor het project

“Kennis- en Onderwijsontwikkeling in de antroposofische Gezondheidszorg”. € 440,- voor het minisymposi-

um ‘Integratieve Geneeskunde in het Universitair Medisch Onderwijs; Versterk je Visie.’ € 4.000,- voor de

zomeracademie 2008. Stichting Sterre der Zee, Den Haag € 10.000,- voor het onderhoud van het gebouw van

het antroposofisch medisch centrum.Mevrouw J. Josephson, Forest Row, Groot-Brittanië € 1.000,- voor een

stage van een Russische arts in de praktijk van Mevrouw Josephson. Begleitstudium Anthroposophischen

Medizin, Witten, Duitsland € 15.000,- voor de voortzetting van het project in 2008. Yohanan Terapeutes,

Santiago, Chili € 2.000,- voor het IPMT congres 2009 voor antroposofische artsen in opleiding, in januari

2009 in Chili. Stichting Vrienden van het Kindertherapeuticum, Zeist € 10.000,- voor de verbouwing en

inrichting van het nieuwe onderkomen van het kindertherapeuticum aan de Stationslaan in Zeist. Stichting

Vrienden Rudolf Steiner kliniek, Den Haag € 100,- gerichte schenking.

Antroposofie en therapie Werkgroep Grondsteenspreuk, Zeist € 600,- voor de opvoering van de

Grondsteenspreuk in het Nederlands tijdens de Internationale Heileuritmie conferentie 2008 in Dornach.

Rodonit Kunstseminar, Jekatarinaburg, Rusland € 1.500,- voor reiskosten van docenten naar de kunsttherapie
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Eyal Bloch ‘All in Peace’ (Israël)



cursus 2008. € 500,- gerichte schenking. Organisatiecomité Herfstcongres, Zoetermeer € 1.000,- voor de

organisatie van het herfstcongres ‘Ademhalingsklachten, astma bronchiale en hyperventilatie: visie en behan-

deling in kunsttherapieën’ in november 2008 te Driebergen. Elisabeth Gast Stiftung, Baldham Duitsland €
900,- voor reis- en verblijfkosten van een Georgische kunstenaar die therapeutische kunstprojecten organi-

seert voor gehandicapten. Stichting Het Dagelijks Bestaan, Zutphen € 10.000,- voor een leerervaringstraject

voor leerlingen van het VMBO onderwijs. Bridging Polarities through Art, Warnsveld € 3.000,- voor de

financiering van reiskosten en accommodatie in verband met het coachen van Zuid-Afrikaanse facilitators

van een kunsttherapie cursus. Project Musicoterapia, Las Palmas, Gran Canaria € 1.000,- voor het voortzet-

ten van het muziektherapieproject op Gran Canaria. L’Exercice, Namur, België € 3.000,- als ondersteuning

voor dit psychosociaal centrum voor volwassenen op antroposofische grondslag.

Antroposofie en universiteit Origenes Instituut, Zeist € 12.000,- voor de aanloop van John van Schaik

naar een bijzondere leerstoel ‘Esoterisch Christendom’. € 1.000,- gerichte schenking Universiteit

Wageningen, Faculteit Plantenwetenschappen, Wageningen € 7.500,- voor het promotieonderzoek van

Ir. A. Osman: ‘Approaches to stimulate the development of new varieties for organic agriculture’. Het onder-

zoek zal dienen ter ondersteuning van de voorgenomen Bijzondere Leerstoel Biologische Plantenveredeling.

De heer A. Jacobs, Banholt, Duitsland € 1.000,- voor een co-schap aan de Friedrich-Husemann-Klinik.

Mevrouw E, Kieft, Torquay, Devon, Groot-Brittanië € 10.000,- als renteloze lening voor het promotieonder-

zoek ‘Dancing as a tool for Emotional and Mental Wellbeing and Personal Growth’ aande Roehampton

University in Londen.Mevrouw M.J.Gijsberts, Amsterdam € 12.000,- als renteloze lening voor het promotie-

onderzoek: ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven in het verpleeghuis’. Alanus Hochschule Alfter,

Duitsland € 13.000,- voor het docentschap van Pieter van der Ree in het studiejaar 2008/2009.Mevrouw Drs

G.A. Strik, Bunnik € 10.000,- als renteloze lening voor het promotieonderzoek over ‘hoe biografisch schrijven

een bijdrage kan leveren aan de constructie van postmoderne identiteit’. Dr.Dr.Dr. R. Benedikter, Bozen, Italië

€ 12.000,- voor het professoraat ‘Socio-Educational Sciences and Policy’, met als specialisme antroposofie.
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Project Zilte Zeekool (Texel)



Dr D. Hornemann v. Laer, Witten, Duitsland € 2.000,- voor de drukkosten van het boek “Vom Geschöpf zum

Schöpfer”: een dissertatie over de fresco’s van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel.

Beeldende kunsten Fördergesellschaft IFMA, Gröbenzell, Duitsland € 1.000,- voor de organisatie van het

seminar ‘Creativity towards Organic Architecture’ in maart/april 2008 te Starnberg-Söcking, Duitsland.

AViN. Sectie Beeldende Kunsten, Amersfoort € 2.700,- voor een geschenkexemplaar van het boek ‘Vormen

scheppen als uitdrukking van innerlijk leven’ van Pieter van der Ree voor deelnemers aan een bijeenkomst

voor studenten van antroposofische opleidingen. Beheer Pentekeningen Annie Gerding, Zeist € 1.500,- voor

het beheer van de pentekeningen en aquarellen van wijlen Annie Gerding. Al het werk zal ondergebracht

worden bij de Christengemeenschap in Zeist. € 1.500,- gerichte schenking.

Biologisch dynamische en biologische landbouw Louis Bolk Instituut, Driebergen € 25.000,- voor

het project ‘Stabilisering gezondheid en resilience’.

Boekuitgaven De Heer K. Veenman, Heemstede € 1.200,- voor de vertaling van het artikel ‘Kleur en de

Mens’ in het Duits, ten behoeve van het tijdschrift ‘Elemente der Naturwissenschaft’.Mevrouw

B. Kowalewska, Amsterdam € 2.000,- voor de uitgave van haar boek ‘Leven vóór dit leven. De wetten van

karma en reïncarnatie. Rudolf Steiner over de wereld waarin de mens zich bevindt tussen zijn incarnaties op

aarde.’ De heer E. Amons, Florianopolis, Brazilië € 2.000,- voor de Portugese vertaling van het vierde

Mysteriedrama van Rudolf Steiner. Uitgeverij Christofoor/De heer Tom Rosenberg, Zeist € 3.000,- voor de

uitgave en presentatie van het boek ‘Stervensbegeleiding’ van Renee Zeylmans. De Heer H. Wong, VS

Chengdu, China, € 7.417,- voor de vertaling van vijf boeken over Vrijeschool pedagogie in het Chinees.

Verein für Bewegungsforschung e.V., Herrischried, Duitsland € 5.000,- voor de voorbereiding en uitwerking

van het boek ‘Wasser bewegt - die Formensprache des Wassers’. Uitgeverij Nairi, Kiev, Oekraïne € 800,- voor

de Russische vertaling van het boek ‘Verkenningen in de psychiatrie’ van Annejet Rümke.Mevrouw

D. Gerdes, Driebergen € 6.000,- voor de uitgave van het boek ‘Vormen lezen’ met teksten en foto’s van beel-

den van Doorlie Gerdes. De Heer S. Jüngel, Dornach, Zwitserland € 1.000,- voor 2 boekenprojecten: de
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International Youth Conference (Dornach, Zwitserland)



Roman: DerJugendwächter’ en de verzameling sprookjes ‘Der Stein? Nein!’ Schule für Therapeutische

Eurythmie Moskou, Rusland € 1.000,- voor de Russische vertaling van het boek “Aus der Praxis der

Heileurythmie” van Elisabeth Baumann. De heer H. Fors, Järna, Zweden € 8.000,- voor de uitgave van het

boek ‘Eurythmie und Tanzgeschichte 1900-1930’; over de ontstaansgeschiedenis van de euritmie.

Christengemeenschap International Youth Camp, Amsterdam € 550,- voor de aankoop van een busje

voor het transport van het International Youth Camp van België naar Slovenië.Winterkamp

Christengemeenschap, Utrecht € 1.500,- voor het Christengemeenschap winterkamp te Stoos, Zwitserland

in februari 2009.

Culturele doelen Stichting Merkawah IANDS Nederland, Capelle a/d IJssel € 2.000,- voor de uitgave van

een themanummer van het kwartaalblad ‘Terugkeer’, ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de stich-

ting in mei 2008. Compagnie Nicole et Martin, Lausen, Zwitserland € 4.000,- voor een tournee door

Nederland. Project Expeditie Vishartslag, Den Haag € 10.000,- voor het project “Expeditie Vishartslag”; een

cultureel project als eerbetoon aan de Scheveningse vissersgemeenschap. Atelier Arteum, Sint Petersburg,

Rusland € 1.000,- voor diverse kunstzinnige kinderen ouderen in het jaar 2008/2009.Mevrouw V. Smit, Pier

€ 100,- voor deelnamekosten aan de conferentie ‘sociale vormgeving en organisatie’ in Monte Azul.

Association of Manichean Studies - IAMS, Zeist € 3.500,- voor reiskosten van drie deelnemers aan de confe-

rentie van de International Association of Manichaean Studies in september 2009 te Dublin.Willem de

Zwijger Stichting, Den Haag € 720,- gerichte schenking.

Drama en spraakvorming Stichting Amsterdam Chamber Theatre, Amsterdam € 1.500,- gerichte schen-

king. Stichting Drempeltheater, Schipluiden € 10.000,- voor de productiekosten voor het jaar 2009. € 400,-

gerichte schenking. Projekt Glückspilze-Kinder und Krieg, Alfter, Duitsland € 300,- voor het theaterproject

‘Glückspilze-Kinder und Krieg’. Stichting Drama & Beweging, Zeist € 1.000,- gerichte schenking.

Euritmie Stichtse Vrije School, Zeist € 400,- voor reiskosten in verband met een tournee van de euritmie-

voorstelling ‘Aladin’ in Nederland en Duitsland. Euritmieopleiding Jürgen Kuhnt, Oekraine € 5.000,- gerichte

schenking. MA Education Eurythmy Järna, Zweden € 5.000,- voor het opzetten van een MA euritmieoplei-

ding in Järna, in samenwerking met de Universiteit van Plymouth. The Kairos Eurythmy Training, Plumstead,

Zuid-Afrika € 10.000,- voor de jaren 2008 en 2009. Belgische Euritmisten Groep, Ledeberg, België € 6.000,-

voor een aantal activiteiten, waaronder de oprichting van een beroepsbond, pedagogie bijscholing, kunstzin-

nig oefenen en een open euritmie dag. Gia van den Akker, Den Haag € 1.500,- voor het programma ‘Noi - il

tempo dei passagi’. € 3.000,- voor de organisatie van euritmie zomerweken en een nascholingscursus in La

Fabbrica, Italië. Austin Eurythmy Ensemble, Verengide Staten € 17.000,- voor het voortzetten van de interna-

tionale trainingscursus euritmie. Goetheanum-Bühne, Dornach, Zwitserland € 15.000,- voor een opvoering
van het programma Symphonie-Eurythmie in het Lucent Dans Theater te Den Haag, op 2 oktober 2008.

4e jaars studenten Euritmie Institut für Waldorf Pedagogik, Witten, Duitsland € 1.100,- voor de realisatie van

een Spaanstalige folder over pedagogische euritmie, bestemd voor initiatieven in Colombia. Shostakovitsj

Projectgroep, Den Haag € 4.000,-, voor de activiteiten van de projectgroep in 2008. Hongaarse

Euritmiegroep, Dunakezi, Hongarije € 3.500,- voor vervolgcursussen en bijeenkomsten voor Hongaarse

euritmisten. Eurythmie-Projekt Junge Bühne Ruhrgebiet, Witten, Duitsland € 9.000,- voor het project ‘Junge

Bühne Ruhrgebiet’. Theater Studio of Eurythmy, Sint Petersburg, Rusland € 500,- voor het bezoek van

Mevrouw Reymann von Sivers aan de euritmie conferentie ‘Russian speech, Russian movement, Russian

eurythmy’ in Sint Petersburg in september 2008.Mevrouw V. Koppehel, Dornach, Zwitserland € 5.500,-

waarvan € 3.500,- voor een Nederlandse tournee met het euritmieprogramma ‘der sechste Tag’ in februari
2009 en € 2.000,- voor een Masterstudie ‘Bühnenmaster’ aan de Alanus Hochschule.Michelangelo Stichting,

Den Haag € 3.000,- voor de opvoering van de euritmievoorstelling ‘Het Noorse graalverhaal’.Mevrouw

M. Barreto/Terranova Euritmia, Sao Paulo, Brazilië € 8.000,- voor het creëren van een fonds zodat jongeren

in de leeftijd van 18 - 21 jaar de euritmie cursus van Terranova kunnen volgen. Lussine Harutyunyan -

Eurimisten in Armenië, Yerevan, Armenië € 3.760,- voor deelname van vier Armeense euritmisten aan een
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heileuritmie seminar in januari 2009 in de Kliniek Unterlengenhart in Stuttgart. Heilpedagogie, gehandicap-

tenzorg en sociale therapie ECCE, Zeist € 12.500,- voor het vierde Europese Congres ‘Het tij keert’ voor

mensen met beperkingen in het kader van het initiatief ‘Ontmoeten is leven’. Vereniging van Heilpedagogen

en Sociale Therapeuten Moskou, Rusland € 2.500,- voor de tiende conferentie voor heilpedagogen en sociale

therapeuten in Rusland in augustus 2008 te Irkoetsk. Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland € 3.500,-

voor ondersteuning van de Ita Wegman Opleiding in Moskou in 2008. Stichting Khedeli Nederland, Zeist

€ 5.000,- voor de Khedeli woon-werkgemeenschap voor volwassen gehandicapten in Georgië. Blagoe Delo,

Jekaterinaburg, Rusland € 12.000,-, (verspreid over drie jaar) voor de Heil- en Sociaalpedagogische opleiding

Sofia. Cultureel Fonds Suriname, Zeist € 10.000,- voor het heilpedagogisch centrum Matoekoe in Lelydorp.

Humanitaire projecten Centre for Creative Education, Kaapstad € 10.000,- voor het Educare voedselpro-

ject. Stichting Kinderdorp Kuberton, Roterdam € 500,- gerichte schenking All for Peace Radio Station,

Jerusalem, Israel € 1.000,- gerichte schenking. Trees Now India, Amsterdam € 1.000,- gerichte schenking.

Associacao Guainumbo, Brazilië € 1.000,- gerichte schenking.Musicians without Borders, Lopik € 5.000,-

voor ondersteuning van de Muziekbus, een rijdend klaslokaal voor kinderen in steden, dorpen en vluchteling-

centra in Srebrenica en Tuzla, Bosnië Herzegovina. Stichting Vilcabamba, Alphen a/d Rijn € 1.000,- voor de

voortgang van het project voor ondervoede kinderen in Peru en het opleidingsproject voor het genereren van

een eigen bedrijfje en een plaats op de arbeidsmarkt.Mevrouw A. Peter, de heer J. Mergelsberg, Hildesheim,

Duitsland € 1.400,- voor de projectkrant “Ponte Azul”, over Braziliaans ontwikkelingswerk. Freunde der

Erziehungskunst R. Steiners, Karlsruhe, Duitsland € 9.000,- noodhulp voor slachtoffers van de aardbeving in

Chengdu, China. € 750,- noodhulp voor de ooroperatie van een kind uit Georgië.Mevrouw L. Gerbrands,

Amsterdam € 500,- voor hulp aan een weeshuis in Arusha, Tanzania. Stichting Rondom Baba, Den Haag

€ 800,- voor reiskosten naar Sekem van Yvonne Gerner en Baba uit Mali. Elisabeth Gast Stiftung, Baldham,

Duitsland € 3.000,- voor pedagogisch-therapeutische noodhulp voor Georgië.Mevrouw M. Ingenhousz,

Driebergen € 250,- voor de opleiding van Nyima Tsering Tamang uit Nepal. Stichting SOIL, Pakistan

€ 3.000- voor de nieuwe school annex opvangcentrum van zuster Nasreen Daniel. Stichting

Plattelandsvrouwen Senegal, Den Haag € 150,- gerichte schenking. Stichting Befriend, Amsterdam € 100,-

gerichte schenking voor het project Blagoe Delo.

Iona awards € 44.016,- totaal aan awards voor persoonlijke ontwikkelingen van 40 personen aan de vol-

gende opleidingen: • het schakeljaar aan de RU te Leiden t.b.v. orthopedagogiek • biografisch consulent aan

het Instituut voor Biografiek te Driebergen • ‘Master in Educational Leadership’ aan de Hogeschool

Amsterdam • biografisch ouderschapsconsulent bij Vera Klein • Sociale Pedagogische Begeleiding aan het

NCOI te Amsterdam • de oriëntatiecursus van Stichting Plegan • een coachingtraject bij Caro Vida in Oss

• SPW • het Masterprogramma euritmie aan de Alanus Hochschule te Alfter, Duitsland • de antroposofische

jaaropleiding voor Orthopedagogie • een opleiding tot natuurvoedingsconsulent aan de Kraaybeekerhof

• een opleiding tot ouderschapsconsulent • het laatste jaar van de Academie voor Beeldhouwkunst • de appli-

catieopleiding SP4-activiteitenbegeleiding aan het Edith Maryon College, Zeist • de opleiding ‘werkplaats ont-

wikkelingskunde’ bij Moira levenslopen • de Pulsar Academie, de Voorde • een cursus verloskunde van

Verena Schmidt in Bern, Zwitserland • een masterclass gezondheidszorg bij Erik Baars • de opleiding organi-

sche vormgeving van Feico Hajonides • een cursus voor schoolleiders aan de UVA/Hogeschool Amsterdam

• de werkplaats ‘ontwikkelingskunde-levenslopen’ bij I. Busink en J.Saal • de jaargroep voor mannen van

opleidingscentrum Speel wie je bent-Roeland de Vletter • de ‘de juiste maat’ opleiding aan het ITIP • oplei-

ding tot focustrainer aan het Focussing Institute • een mastersopleiding Orthopedagogie aan de RU te Leiden

• een post-academische opleiding antroposofische diagnostiek bij de NVAP • een opleiding aan de Academie

voor Sociale Kunst de Zonneboom

Jongerenprojecten IDEM - Identity through Initiative e.V., Basel, Zwitserland € 2.000,- voor een nieuwe

flyer, een nieuw jaarverslag en een rondbrief. The International Youth Initiative Program, Dornach,

Zwitserland € 25.000,- voor startkosten voor de eerste drie jaar van een antroposofisch geïnspireerde sociale
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entrepreneurs training, opgezet door Reinout Meijer.Mevrouw J. Hepp, Schopfheim, Duitsland € 2.000,-

voor een cursus verhalen vertellen aan het Emerson College. Project De Kleine Prins, Den Haag € 5.000,-

voor een reis naar Moskou met 17 scholieren van de Vrije School Den Haag met de dans/euritmie productie

De Kleine Prins. € 1.000,- gerichte schenking. Antroposofische Jeugdgroep Odessa, Oekraïne € 1.000,- voor

de vijfde jeugdconferentie ‘Meeting - way of Knowledge’. Hogeschool Helicon, Zeist € 4.000,- voor een

kunstreis voor studenten naar Londen.Mevrouw M. Waesberge, Dronten € 250,- voor deelname aan de

Landbouwconferentie, in februari 2008 te Dornach. Goetheanum, Jugendsektion, Dornach, Zwitserland

€ 5.000,- voor de organisatie van het “Festival-Forum” 2008. € 5.000,- voor stageprojecten voor jongeren in

de internetruimte. € 2.000,- voor reiskosten van buitenlandse deelnemers aan de conferentie ‘Connecting the

Bridge’. € 3.000,- voor het project ‘Mitternachtssonne’, op 24 december 2008 en in januari 2009. United

Network of Young Peacebuilders, Den Haag € 2.500,- voor het project ‘Peace Education in Practice’: trainin-

gen in projecteducatie, vredeswerk, dialoog, jongerenwerk, netwerken advocacy en conflictanalyse.

Jeugdsectie Antroposofische Vereniging in Roemenië, Boekarest € 1.000,- voor de vijfde jeugdconferentie

“Ideallusion” te Simeria Veche in juli 2008. Initiatiefgroep Magneet, Den Haag € 320,- voor reis- en deelna-

mekosten van vier personen aan de International Initiativemeeting in het Goetheanum in juli 2008. € 2.500,-

voor het Magneetfestival in september 2008. Eye to I, Järna, Zweden € 4.000,- voor een studiebeurs voor

Ayman Zaher uit Beiroet in verband met deelname aan het Youth Initiative Program (YIP). Initiatiefgroep

Zinnia, Kasterlee, België € 1.750,- voor het themaweekend “het leven is een kunst ... levenskunst” in novem-

ber 2008 in Turnhout, België.Mevrouw C. Hak, Zeist € 385,- voor een zomercursus in Zutphen. De Heer M.

Cadee, Rotterdam € 781,25 voor deelname aan de Tallberg conferentie 2008. Stichting IDEM Nederland,

Amsterdam € 922,25 voor de notariskosten van de oprichtingsakte van de stichting. De heer T. Manschot

€ 900,- voor reis- en verblijfskosten voor deelname aan de samenkomst in Tallberg in 2008.

Maatschappelijke doelen Kinderboerderij ’t Brinki, Amsterdam € 500,- gerichte schenking.

Antroz, Antroposofische Woonzorggroep, Zeist € 2.000,- voor het opzetten van een publieksvriendelijke
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website. For Love and Grow (FLAG), Amsterdam € 9.000,- als renteloze lening voor de oprichting van flag

b.v.; een trainingsproject voor mensen die een steun in de rug nodig hebben. Stichting War Requiem-Bridge

to the Future, Oosterbeek € 4.000,- voor de derde conferentie ‘Bridge to the Future’, getiteld ‘Over on-

vrede’. In september 2008 te Arnhem.Werkgroep Albireo, Den Haag € 1.000,- voor de financiering van een

folder en de presentatiedag met als thema ‘verlichting en ondersteuning in de laatste fase in het leven’. De

heer G. Häfner, München € 5.000,- voor het derde jaar steun aan Mehr Demokratie. Opale Uitvaarten,

Gouda € 1.500,- voor de organisatie van de dag: ‘Menselijk Sterven’, in samenwerking met het Rudolf

Steiner Verpleeghuis.

Muziek Stichting Zeister Muziekdagen, Zeist € 2.000,- voor de organisatie van de Zeister Muziekdagen in

augustus 2008. € 1.000,- voor het Lustrumfestival in maart 2009. Stichting Valborg Projecten, De Bilt

€ 1.000,- voor concerten in Nederland en Zwitserland. € 300,- voor een concert van het Valborgoctet in

Zutphen in juni 2008. € 1.000,- voor een samenwerkingsproject met het Weidler Kwartet; een tiental concer-

ten in Nederland. Krashna Musika, Delft € 1.000,- voor een tournee naar Duitsland en Denemarken in april

2008. Kamerkoor Fenix, Amsterdam € 500,- voor twee concerten in maart 2008.Musikseminar Hamburg,

Duitsland € 1.000,- voor het diplomaconcert van Cornelia Bitzner in juli 2008 in het kader van het nieuwe vak

‘Projektmanagement’. € 1.000,- voor een afsluitend concert op de “Altonale 2009” in juni 2009. VU Orkest,

Amstelveen € 1.000,- voor het project ‘Een Russische zomer’, een concertreis naar Riga en Letland.Mevrouw

S. Traey, Edegem, België € 500,- voor de vervaardiging van een nieuwe CD in het teken van ‘De Ontmoeting’.

De Heer L. Bunge, Bilthoven € 2.000,- voor drie uitvoeringen van de kerstcantate “Het Blijde Uur” in decem-

ber 2008. Euritmie &Theater Impresariaat, Zwolle € 600,- voor het ‘Fuga’ project, in samenwerking met de

Amerikaanse concertpianist Tony Tobin. Soinninkajo Vocal Ensemble, Lohja, Finland € 2.000,- voor drie con-

certen in Nederland in oktober 2008. Studentenvrouwenkoor Medusa, Utrecht € 400,- voor het wintercon-

cert “WarmWinter Songs” op 12 december 2008 te Utrecht. Stichting Passie Projecten, Driebergen € 1.500,-

voor het seizoen 2008/2009 van het projectkoor en het orkest “Capella Passionata”.
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Pedagogie Vrije School Dnepropetrovsk, Oekraïne € 3.000,- voor de uitbouw van de werkplaats. € 2.000,-

voor deelname- en reiskosten van vier leraren aan een zomercursus vreemde talen in Löffingen, Duitsland.

Ogólnopolski Zwiazek Stowarzyszén Wspierajacych, Bielsko-Biala, Polen € 3.000,- voor de zomercursus

Vrijeschool pedagogie 2008. Vrije School Rudolf Steiner, Breda € 1.750,- voor workshops en voorstellingen

van een Russische poppenspel groep tijdens de studiedagen voor leraren in Zuid-Nederland in maart 2008.

Vrije School Sloka , Hyderabad, India € 10.000,- voor de financiering van een grondstuk voor de school.

Schweizer Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Kiev, Oekraïne € 2.000,- voor reiskosten van bui-

tenlandse docenten naar het Seminar voor Vrijeschool pedagogie in Kiev.Mevrouw S.Varnavskaya, Sint

Petersburg, Rusland € 1.000,- reiskosten naar Hannover voor vier medewerksters van het ‘Zentrum für

Erziehungskunst’ naar de Internationale Pinksterbijeenkomst voor medewerkers van Vrije Kleuterscholen.

Freie Interkulturelle Waldorfschule Mannheim e.V., Duitsland € 2.000,- voor het project ‘Beroepenkeuze’.

Waldorfkindergartenseminar Moskou, Rusland € 5.000,- voor het jaar 2008. IASWECE, Stockholm, Zweden

€ 5.000,- voor de organisatie van een internationale pedagogie-bijeenkomst in samenwerking met wecan in

de Pine-Hill School in Wilton, New Hampshire, Verenigde Staten. Centrum voor Opvoedkunst Sint

Petersburg, Rusland € 4.410,- voor stoelen in de eetzaal van het nieuwe schoolgebouw.Waldorf Teacher

Course Montevideo, Uruguay € 1.058,- als ondersteuning voor de Vrijeschool lerarencursus in Montevideo.

Michaelschool Turnhout, Vosselaar, België € 500,- voor de organisatie van de themadag ‘voeding voor de

ziel’. Stichting WijDe Wereldschool, Den Haag € 6.200,- voor de verdere ontwikkeling van de WijDe

Wereldschool. Geert Grote College, Amsterdam € 10.000,- voor de viering van het 75-jarig bestaan van de

school. Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik, Stuttgart, Duitsland € 10.000,- voor het opzetten

van een leerplan voor scholen in de Baltische staten; reiskosten voor leraren in verband met bijscholing en

hulp voor Poolse Vrijescholen. Seminar für Waldorfpädagigik Stuttgart, Duitsland € 10.000,- voor een onder-

zoek naar de gezondheid van vroegere leerlingen van de Vrije School. ROSHNI e.v., Lahore, Pakistan € 800,-

voor reiskosten van Andreas Pelzer naar Pakistan in verband met de invoering van de Vrijeschool pedagogie.

Freunde der Erziehungskunst, Berlijn, Duitsland € 4.000,- voor een eenmalige conferentie voor bovenbouw-

leraren van Zuid Amerikaanse Vrijescholen, in januari 2009 te Buenos Aires. Deelneemsters INTEC Waldorf

Cursus, Santo Domingo, Dominicaanse Republiek € 2.000,- voor deelname van 4 leraressen uit de

Domincaanse Republiek aan een cursus Vrijeschool pedagogiek. Alliance for Childhood, Forest Row, Groot-

Brittanië € 2.000,- voor de diverse werkzaamheden van dit netwerk, dat zich inzet voor het welzijn en de

opvoeding van kinderen overal ter wereld. De bijdrage is met name bestemd voor een coördinator en voor

reiskosten naar internationale bijeenkomsten. Centre for Creative Education, Plumstead, Zuid-Afrika

€ 10.000,- voor de opleiding 2008/2009. Asian Teachers Training (ATT), Bangkok, Thailand € 2.500,- voor

reiskosten van de Nederlandse docenten naar de Asian Teacher Training in Bangkok in mei 2009. Gödölloi

Waldorf Altalánas Iskola es Gimnázium, Gödöllö, Hongarije € 3.000,- voor de dagelijkse kosten van de school

en de kinderopvang. € 1.000,- gerichte schenking. Kinderdagverblijf De Kroost, Zeist € 1.000,- voor de ver-

bouwing van het kinderdagverblijf.Mevrouw G. Pierhagen, Geldrop € 1.000,- voor de inrichting van een

antroposofische georiënteerd consultatiebureau in het nieuwe OuderKindCentrum te Amsterdam.

Tuinen en Landschap Stichting Geurtuin Landgoed Zuylestein, Amerongen € 5.000,- voor de aanleg van

de interactieve tuin voor visueel gehandicapten. Stichting Sint Donatus, Den Burg, Texel € 10.000,- voor de

inrichting van een zilte tuin. Diverse kleine, niet nader gespecificeerde gerichte schenkingen
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Voornemens 2009

Leren door evalueren

In 2009 willen wij onze opstelling als lerende organisatie in fondsenland accentueren. Door mid-
del van evaluatie via de aanvragers en schenkers krijgen we immers informatie over ons eigen
functioneren in de maatschappij, tegen de achtergrond van onze idealen. Dit maakt deel uit van
onze beleidsvorming op alle gebieden, zowel intern als extern! Beoordelingscriteria met betrek-
king tot projecten, beleggingsbeleid, organisatieontwikkeling, huisstijl en dienstverlening relate-
ren wij allen aan dit zelfde uitgangspunt. Ook onze collega fondsen worden gestimuleerd in de
richting van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Daarbij wordt rekening gehouden
met de maatschappelijke invloed die men levert op milieu, sociaal en economisch gebied.

Bestuurssamenstelling

Tijdens onze jaarvergadering van 20 maart a.s. zal een aantal bestuursmutaties plaatsvinden.
Eisso Roest Crollius zal door het bereiken van de statutaire leeftijdgrens het bestuur verlaten.
Zijn plaats als vice voorzitter zal worden overgenomen door Merlijn Trouw. Tot het bestuur zul-
len toetreden Maarten de Jong en Selma Steenhuisen. Maarten (1947) heeft meer dan 30 jaar
ervaring met integriteitsbeleid. Hij was werkzaam bij CRI-Interpol, mede-oprichter en directeur
van Europol en hij is kort geleden teruggekeerd uit Washington waar hij binnen de Wereldbank
oprichter en directeur was van The Department of Institutional Integrity. Selma (1983) is oud
vrijescholier en zij studeerde Europese studies. Momenteel is zij als student verbonden aan Kaos
Pilots Netherlands. Daarnaast is ze oprichtster van de Stichting XS21World, waarmee ze de uit-
wisseling bevordert tussen Tanzaniaanse en Nederlandse studenten.

Renovatie secretariaatsruimten

In 2009 zal de renovatie van ons pand aan de Herengracht worden afgerond. Het resultaat bete-
kent een inspirerende werkomgeving en een mooie ontvangstgelegenheid voor bezoekers.
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Verbondenheid

Wij willen de verbondenheid in de driehoek tussen schenkers, Iona Stichting en initiatiefdragers
van projecten versterken. Versterken door evaluaties, nieuwsbrief en gesprek. Gesprek over
wezenlijke intenties. We hopen het vertrouwen te winnen van nieuwe initiatiefnemers van
Fondsen op Naam.

Initiatieven

Wij zullen weer met enkele honderden projecten en stipendiaten in gesprek zijn. Van onze eigen
initiatieven noemen we de volgende:
– een manifest met een publicatie als afsluiting van het project Ruimte voor Ouderschap;
– drie bijeenkomsten met eindverantwoordelijke bestuurders van de acht grootste instellingen
met een antroposofische achtergrond rondom de verhouding tussen ideaal en praktische werke-
lijkheid;

– vijftig Awards verlenen voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers bij instellingen met
een antroposofische achtergrond;

– de opzet van een scholingscursus actualiteit en antroposofie;
– een symposium over het filosofische werk van Rudolf Steiner naar aanleiding van het proef-
schrift van Jaap Sijmons zo mogelijk in samenwerking met het Bernard Lievegoedfonds;

– het verzorgen van de vriendenkring rondom Christine Gruwez;
– de basis leggen voor een leerstoel Esoterisch Christendom en een leerstoel Integratieve
Geneeskunde;

– het voeren van expertgesprekken in de werkvelden van onze statutaire en vrij gekozen jaaractivi-
teiten: pedagogie, gezondheidszorg, landbouw/milieu, Christengemeenschap/religie, landschap/
tuinen, kunst/architectuur, promovendi/wetenschap en leiderschap/organisatieontwikkeling.

De kracht van vertrouwen, het thema van onze jaarvergadering, willen wij bij dit alles in een
dynamische uitwisseling brengen met de kracht van evaluatie.
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Alle subsidies die de Iona Stichting heeft verstrekt zijn mogelijk gemaakt door grote en
kleine schenkingen en nalatenschappen. Vrienden en schenkers uit het verleden en heden
vormen de belangrijke pijlers voor onze financiële basis.

Schenkingen kunnen éénmalig worden gedaan, maar ook regelmatig. Schenkingen kunnen
gericht zijn op speciale werkgebieden of geoormerkt worden voor bepaalde projecten. Ook
kan de besteding worden overgelaten aan het bestuur. Schenkingen aan de Iona Stichting
zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de post ‘giften’.

Periodieke schenkingen: Veelvuldig wordt bij regelmatige schenkingen gebruik gemaakt
van een notariële akte. Daarbij neemt de schenker zich voor om gedurende tenminste vijf
achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag over te maken. Deze bedragen zijn geheel
aftrekbaar van uw belastbare inkomen als ‘periodieke giften’ onder het hoofd ‘Persoons-
gebonden aftrek’.

Meer informatie:Mocht U nog vragen hebben over periodieke schenkingen, legaten of
testamenten, dan kunt U contact opnemen met ons secretariaat: 020-6233353.
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