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Voorwoord

Met genoegen bieden wij u ons 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 2009!

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 ver-
slag samen. We hebben er naar gestreefd om de vorm van deze ver-
slaglegging algemeen en financieel verder te verbeteren.

Het thema: Het in vrijheid kunnen schenken vormt de kern van dit
jaarverslag en is tevens het onderwerp van de jaarvergadering op
19 maart 2010. 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 tot
de eersten rekenen die een jaarverslag aan kunnen bieden.

Tot slot wil ik u nogmaals danken en u uitnodigen het verslag te
lezen en vooruit te kijken naar 2010. 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

Verbinding en vertrouwen: grondslag voor het
in vrijheid kunnen schenken.

Wat vraagt dit tijdsgewricht van ons? In welk
opzicht kunnen een instituut als de Iona
Stichting en de mensen die het dragen een bij-
drage leveren aan de fundamentele vraagstuk-
ken die in onze tijd aan de orde zijn? Het
thema van het jaarverslag en de jaarvergade-
ring in 2008 was ‘verbinden’. Het thema van
vorig jaar was ‘vertrouwen’. Dit jaar is de lei-
draad: ‘in vrijheid schenken’.

De crisisstemming in de samenleving maakt
dat eenieder ertoe neigt zijn of haar eigen
belangen centraal te stellen en stevig pas op de
plaats te maken. In zeker opzicht begrijpelijk
en verstandig. Toch heeft dit op zichzelf terug-
trekken een niet bedoeld neveneffect. De ver-
binding met de andere mens, met het andere
om ons heen, raakt los; de eenzaamheid en de
vervreemding in de samenleving neemen toe.
Samen met Christine Gruwez (cultuur     filosofe)
en Klaas van Egmond (Utrecht Centrum voor
Aarde en Duurzaamheid) zijn we in de afgelo-
pen jaren op zoek gegaan naar nieuwe, nood-
zakelijke, samenhangen1. Naast herbezinning
op de Iona-uitgangspunten enerzijds, stimu-
leerden wij anderzijds de aanvragers om een
 duur zame samenhang in hun projecten na te
streven.

Wat betekent dit concreet? Bij ieder project
kunnen we een materieel aspect, een sociaal
aspect en een waarden aspect onderscheiden.

Door je met deze drie aspecten afzonderlijk te verbinden kan een unieke meer-
waarde ontstaan. We stimuleren dat mensen, aarde en welvaart (people, planet and
prosperity) steeds meer op elkaar betrokken worden. Naar deze meerwaarden zijn
wij als Iona Stichting (bestuur en medewerkers) actief op zoek. Met aandacht pro-
beren wij projecten hierop te beoordelen en een vertrouwensband met de aanvra-
gers en de schenkers aan te gaan.

De innovatieve methode van de open-ruimte en het Keltische (Iona) ideaal van de
‘open ruimte waarin iets kan groeien’ sluiten naadloos op elkaar aan. Door het
in-samenhang-verbinden van mensen, aarde en waarden is tevens de basis gelegd
voor toenemend onderling vertrouwen.
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1 Een vervolg door Klaas van Egmond is verschenen als boek onder de titel: “Een vorm van beschaving”, uitgeverij Christofoor.
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Verbinding-in-vertrouwen, daarmee kan de band die tussen aanvragers en schen-
kers ontstaat worden gekarakteriseerd.
Op deze wijze schenkt de aanvrager ook en ontvangt de schenker net zo zeer.
De ruimte tussen hen blijft echter open en beiden kunnen zo werkelijk vrij blij-
ven! Er is geen sprake van een koop-relatie of een leen-relatie, maar van een echt
‘vrije relatie’. Zo’n relatie is bij een schenking niet bij voorbaat gegarandeerd; hij
kan ontstaan als er bewustzijn voor is.

Hiermee komen we tot de kern van waaruit het zuivere schenken begrepen kan
worden. Door vertrouwen in de ander kan vrijheid ontstaan. Dit geeft de samenle-
ving ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Het is de kunst deze ruimte open te
behouden. De Franse filosofe Simone Weil spreekt in dit verband over de “lege
ruimte in een verrassende verbinding met genade, die alleen kan intreden in een
leegte die de genade ontvangt, en het is de genade zelf die deze leegte creëert”.

Opvallend genoeg zijn vele jongeren-initiatieven, waar de Iona Stichting bij
betrokken is, vanuit en rond deze ruimte aan het werk. Ook binnen overheid en
bedrijfsleven zijn sociale vernieuwingen gaande, waarbij het verband tussen per-
soonlijke groei en organisatorische ontwikkeling gezocht wordt. Te denken valt
hierbij aan The Community of Practice (Theory U) van de Society of
Organizational Learning.

Samenvattend: 
Door schenken wordt vrijheid tot vermogen. En het vermogen tot vrijheid maakt
dat vermogen substantie is en kracht wordt.
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Bestuursverslag Iona 2009

Doelstelling, beleid en strategie
Statutair stelt de Iona Stichting zich ten doel de geestelijke, culturele en maat-
schappelijke ontwikkeling in de ruimste zin te bevorderen, in het bijzonder geïn-
spireerd door antroposofie en kunst. Antroposofie wordt door het bestuur ruim
opgevat, als persoonlijke verantwoordelijkheid voor de genoemde ontwikkeling.
De Iona Stichting werkt internationaal. Strategisch heeft de Iona Stichting vol-
gens de statuten zes pijlen op de boog: 

1 het verzorgen van het secretariaat als centrum voor dienstverlening; 

2 het verlenen van steun aan projecten;

3 het verlenen van steun aan studenten;

4 het entameren van eigen Iona initiatieven;

5 het creëren en verzorgen van verbindingen, o.a. door het bevorderen van
informatie, gesprek, publicaties, conferenties, uitwisseling en studiereizen;

6 het aantrekken van schenkingen om dit alles te financieren. 

Initiatiefkracht ziet de stichting als de kern van haar missie. Het ondersteunen
van andermans initiatieven, het financieren van studie- of projectinitiatieven, uit
initiatieven voortvloeiende ontmoetingen met vele boeiende mensen, of zelf het
initiatief nemen. Bijvoorbeeld het eigen project Antroposofie en Samenleving.
Aanvankelijk ten dienste van instellingen met een antroposofische achtergrond, is
het nu ook open beschikbaar voor elke organisatie met een ideëel doel.

Iona Stichting
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De visie van de Iona Stichting op de huidige maatschappelijke context is  twee -
ledig. Ondergronds leeft een diep verlangen naar ethiek en gedeelde waarden.
Toch is jarenlang gepoogd deze te ontkennen en te vervangen door kwantificeren-
de controlemechanismen. Mensen in organisaties worden met enorm veel admini-
stratieve, management- en organisatietaken opgezadeld en met zo veel sturingsin-
strumenten overladen, dat zij nauwelijks meer de ruimte hebben om naar eer en
geweten hun professionele taak te vervullen. In dit ethisch vacuüm is de krediet-
crisis uitgebroken. En met het vertrouwen in de economie verdween ook het ver-
trouwen in de integriteit van bestuurders. Dit laatste wekte woede en wantrou-
wen. In de ondergrond gaat het echter om het terugverlangen naar ethiek, mede-
menselijkheid en gedeelde idealen. 
De Iona Stichting wil bijdragen aan een samenleving waarin mensen persoonlijke
verantwoordelijkheid nemen voor het grotere geheel. Het project Antroposofie en
Samenleving is niet het enige dat op dit gebied wordt ingezet. De stichting streeft
er ook naar om de projectaanvragers, de partners in eigen projecten en de studen-
ten persoonlijk aan te spreken. Als mens, in hun eigen idealen, en door hen na
afloop van daaruit naar hun persoonlijke evaluatie te vragen.

De Iona Stichting heeft een nieuwe methode van evaluatie ontwikkeld, waarbij de
persoonlijkheid van de initiatiefnemer in beeld blijft en niet verdwijnt achter de
gebruikelijke evaluatieformulieren. Er wordt systematisch gevraagd naar evalua-
ties van de aanvragers in hun eigen toon en stijl, desgewenst via een link naar de
eigen website of via digitale foto’s en verslagen. Het systeem is veelbelovend in
opbouw. Bij het beoordelen van vervolgaanvragen weegt het aanleveren van een
evaluatie en de kwaliteit daarvan mee.

Het beleid nam in 2009 een volgende stap in de lijn van de laatste vijf jaar. Niet
alleen werd de verbinding met gelijkgestemde initiatiefnemers buiten de eigen
kring steeds nauwer, maar ook werd de verbinding met de wereld van de fondsen
in Nederland in het algemeen versterkt. Deze ontwikkeling vond plaats zonder
evenwel het eigen rijke netwerk van binnen- en buitenlandse antroposofische
organisaties te verwaarlozen. Vele nieuwe verbindingen zijn ontstaan.

Zijn er belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen? De Iona Stichting
zoekt die in eerste linie bij zichzelf: Is er voldoende rijkdom aan menselijke capaci-
teiten in huis om de doelen succesvol na te streven?

De fiscus heeft jarenlang in goed vertrouwen een grote mate van vrijheid
geschonken aan het stichtingenlandschap. Uiteindelijk is echter toch vanuit het
oogpunt van controle de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling)-status ont-
staan. Daarbij is nu ook de verplichting opgenomen om jaarlijks gemiddeld 90%
van het inkomen aan de omschreven goede doelen uit te geven. Voor de Iona
Stichting is dit geen probleem, want uit het vergelijkend onderzoek van de FIN,
organisatie voor fondsen in Nederland, is gebleken dat de Iona Stichting in verge-
lijking met andere stichtingen een zeer hoge uitkeringsquote heeft in verhouding
tot haar vermogen. Komt daarmee de continuïteit van de stichting niet in gevaar?
Naar eigen mening is continuïteit geen abstracte doelstelling, maar een intrinsieke
kracht gebaseerd op vertrouwen over en weer tussen onze schenkers en de
 stichting. Zolang werkelijk goede projecten ondersteund en geïnitieerd worden,



zullen de eigen schenkers de stichting niet in de steek laten. Vertrouwen van
schenkers vormt de basis van de continuïteit. 
De strategie tijdens de bankencrisis was om de steun aan projecten daar niet onder
te laten lijden. Dit is opgevangen door intering op het vermogen. Gelukkig kon,
dankzij de beleggings resultaten van 2009, een begin gemaakt worden met het her-
stel van de egalisatiereserve.

Leiding geven
Alle bevoegdheden berusten bij het dagelijks bestuur, dat maandelijks bijeenkomt
voor besluitvorming en viermaal per jaar voor beleidsvorming met alle leden van
het algemeen bestuur. De feitelijke werkzaamheden zijn gedelegeerd aan de direc-
teur, met ondersteuning van vier vaste medewerkers, wisselende projectmedewer-
kers en veelvuldige praktische hulp van bestuursleden en vrijwilligers. Voor over-
leg met de vermogensadviseur en met de accountant wordt de penningmeester
bijgestaan door een interne financiële commissie. Naast de gewone vergaderingen
zijn de bestuursleden vrijwel wekelijks actief voor commissies, overleg met aan-
vragers, eigen project bijeenkomsten, openingen, presentaties en intern overleg.
Ook binnen de fondsenwereld is, terecht, steeds meer aandacht voor ‘goed
bestuur’ met het oog op voldoende transparantie en het voorkomen van blinde
vlekken bij directie en bestuurders. Meestal wordt om deze reden een systeem van
zittingstermijnen gehanteerd. 

De Iona Stichting kiest er bewust voor om diversiteit en een ‘open blik’ op een
andere manier te organiseren. 
Ten eerste wordt nadrukkelijk rekening gehouden met een spreiding van leeftij-
den in het bestuur. Zo is de gewoonte ontstaan jonge bestuursleden aan te trekken
(begin 20, begin 30) die de senioren scherp houden met hun vragen en na te stre-
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ven doelen. Ook probeert de Iona Stichting een evenwichtige verdeling te vinden
tussen mannelijke en vrouwelijke bestuursleden.
Ten tweede wordt getracht door gerichte aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
de noodzakelijke bewegelijkheid in perceptie te waarborgen.
Als aanvragen buiten de doelstelling vallen, worden zij door de directeur afgewe-
zen. Complete2 aanvragen welke binnen de doelstellingen vallen, worden, ook bij
twijfel, aan het dagelijks bestuur voorgelegd en vrijwel zonder uitzondering bin-
nen twee maanden behandeld. Het bestuur hanteert enkele algemene beoorde-
lingscriteria. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de grenzen van de doelstelling: geen
financiering achteraf, geen exploitatie en geen gebouwen uit eigen middelen.
Afhankelijk van de doelomschrijving is eventuele financiering uit een fonds wel
mogelijk. Belangrijk is de samenhang tussen ideaal, concreet voornemen, en
financieringsplan. Er wordt echter geen vaste beoordelings systematiek gehan-
teerd. Elke aanvraag wordt beoordeeld op de eigen merites.

Bij de Iona Stichting bestaan geen bonussen of andere toeslagen. De bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij bezoldigd worden als projectleider in
projecten met een aanzienlijk tijdsbeslag. 

Functieverdeling en nevenfuncties. 
Voorzitter Michiel ter Horst, jurist, voorheen verbonden aan de Vrije Hogeschool,
is tevens voorzitter van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen. 
Penningmeester Jan Huisman is organisatieadviseur bij Bureau Hasper en van der
Torn en initiatiefnemer van de Stichting Inspiratie voor Duurzame
Gezondheidszorg. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht vrijeschool Widar. 
Secretaris Clarine van Lookeren Campagne leidt de projectgroep Antroposofie en
Samenleving met Ignaz, Michiel en Jan. Clarine is als projectleider verbonden aan
het Bernard Lievegoed College (voorheen Vrije Hogeschool) en is werkzaam als
organisatieontwikkelaar en coach. 
Lili Chavannes, bestuurslid, tevens initiatiefneemster van het project Ruimte voor
Ouderschap, is theoloog en biografisch consulent. 

Deze vier vormen het Dagelijks bestuur binnen het Algemeen bestuur. 

Verdere bestuursleden zijn:
Merlijn Trouw, vice-voorzitter van de Iona Stichting en directeur-bestuurder van
OlmenEs.
Maarten de Jong, partner Advies-bureau Ethics & Business Integrity Services,
voorzitter Stichting Netwerk Bedrijfsethiek Nederland en lid van de Raad van
Toezicht vrijeschool Widar. 
Selma Steenhuisen, Kaos Pilot, bestuurslid van Knowmads, consultant voor
Ashoka in Nederland, oprichter en voorzitter van XS21World.
Maarten Roest Crollius, rector van het Geert Groote College in Amsterdam.

Directeur Ignaz Anderson is pedagoog, voorheen verbonden aan de Vrije School te
Den Haag. Hij heeft een nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van de
GLS Treuhand e.V. in Bochum en is verder lid van de stuurgroep van de Economy
Transformers.
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Activiteiten en bestedingen
Bij de bespreking van de activiteiten en bestedingen volgt de Iona Stichting de aan
het begin genoemde indeling in zes beleidsterreinen.

Vooraf echter een algemene opmerking over het jaarthema 2009 ‘Vertrouwen als
kracht’. Hiermee werkend werd niet alleen duidelijk hoe deze fundamentele
kracht het gehele maatschappelijke leven kan vitaliseren, maar ook hoe schaamte-
loos zij in de aanloop naar de kredietcrisis is misbruikt. Gelukkig ondervindt de
stichting in eigen contacten heel veel vertrouwen en blijven mensen schenken.
Een gegeven dat blijft motiveren en dat nieuwe kracht blijft geven. Dit werd ook
in de interne verhoudingen ervaren.

Gewoonlijk wordt de enorme kracht van vertrouwen vooral opgemerkt door haar
ontbreken: bij wantrouwen of beschaamd vertrouwen. In 2009 werd de aandacht
gericht op haar positieve werking. Het verdient eenieders inzet, want vertrouwen
ontstaat niet vanzelf, maar het wordt door mensen geschonken. Daardoor is het
kostbaar en kwetsbaar. Hiermee is de brug geslagen naar het jaarthema 2010 ‘het
in vrijheid schenken’.

Het secretariaat is een centrum van dienstverlening voor initiatieven met een
 ideëel doel. Directie en medewerkers staan deze met raad en daad ter zijde. Zonder
enige kosten in rekening te brengen administreert de Iona Stichting de eigen
werkfondsen, fondsen op naam, studiefinanciering en de Vriendenkring Christine
Gruwez. Voor administratieve diensten aan het Internationaal Hulpfonds geldt
een speciale regeling. 
De aanvragen namen dit jaar eerder toe dan af. Het secretariaat werkt snel en effi-
ciënt zodat verzoeken als regel binnen twee maanden een antwoord en, zo nodig,
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betaling ontvangen. De website is verbeterd en de opzet van een Iona Nieuwsbrief
maakt het mogelijk om speciale onderwerpen onder de loep te nemen. Voor speci-
ale projecten is nu ook een geautomatiseerde aanmeld- en betaalfunctie opgeno-
men in de website. 

Binnen het eigen secretariaat zijn de verbindingen verrijkt en verdiept sinds de
invoering van een wekelijks secretariaatsoverleg en gesprekken met de directeur.
De boekhouding kreeg van de accountant een welverdiende pluim op de hoed. 

Uiteraard zijn er verbeterpunten. Tijdens de bestuursvergadering zal worden
geprobeerd beter om te gaan met tijdsdruk, zonder echter de diepgang daaronder
te laten lijden. Ook is het te hopen dat de kinderziektes in het systeem van admi-
nistratieve dienstverlening aan het Internationaal Hulpfonds nu eindelijk achter
de rug zijn.

De steun aan projecten, het werd al genoemd, heeft niet geleden onder de krediet-
crisis. Dat was een strategische keuze, evenals het werken zonder een vaste beoor-
delingssystematiek bij projectaanvragen. De projecten worden eerder beoordeeld
op de samenhang tussen ideaal, concreet voornemen en financieringsplan, dan op
een door zichzelf opgelegd schema van criteria. Op deze wijze wordt getracht opti-
maal in te spelen op de creativiteit en initiatiefkracht van de aanvragers. Een vol-
ledige lijst van de dit jaar ondersteunde projecten is achterin dit jaarverslag te vin-
den. Over de meeste projecten is verdere informatie beschikbaar via www.iona.nl.

Studiefinanciering voor antroposofische beroepsopleidingen. 
Er zijn 109 aanvragen voor studiefinanciering ontvangen, waarvan 68 verzoeken,
meest in de vorm van een renteloze lening, werden gehonoreerd. In totaal is bijna
€ 104.000,- toegekend. Daarnaast was het dit jaar mogelijk negen studenten te
kunnen helpen met gerichte schenkingen. Gerichte schenkingen hebben een ver-
schillende herkomst. 
Sommige schenkers hebben bij de Iona Stichting een fonds op naam van waaruit
ze een bedrag voorstellen, omdat ze de student hebben ontmoet en enthousiast
zijn voor diens ontwikkeling.
Andere schenkers worden door de Iona Stichting op een bepaalde student gewe-
zen, omdat de student naast een renteloze lening nog extra hulp nodig heeft.
In sommige gevallen staat naast de student iemand die weer anderen kan enthou-
siasmeren en een kring van schenkers weet te verzamelen. In het algemeen vin-
den schenkers het plezierig om een concrete vraag te krijgen. Door betrokken te
raken bij de biografie van een jong mens verruimt de horizon van de schenker.
Een nieuwe generatie trekt de wereld in en de oudere generatie, die zelf misschien
niet langer actief kan zijn, raakt door een financiële verbinding met de student
ook weer betrokken bij actuele ontwikkelingen in de wereld. Voor jonge mensen
geeft het een heel ander gevoel om bij de studie door een groep concrete mensen
gesteund te worden dan door een ‘anonieme’ stichting. Een aanvrager heeft daar
met andere woorden in eerste instantie geen duidelijk beeld van. Het bemiddelen
tussen aanvrager en schenker is een boeiende taak. 
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‘Iona initiatieven’. Eigen activiteiten van de Iona Stichting.
Antroposofie en Samenleving. In gesprek over antroposofie, leiderschap, bestuurs-
vraagstukken en persoonlijke scholing met de betrokken leidinggevenden en met
Bureau Hasper en Van der Torn worden wegen ontwikkeld om de spirituele
dimensies van management en professionaliteit aan de basis van organisaties
vruchtbaarder te laten samenwerken. De resultaten komen vrij ter beschikking.
Dit vrijheidsprincipe is essentieel; het gaat om een ‘open source’. In dit kader werd
de vertaling van ‘Theory U’ van Otto Scharmer en ‘Meditation’ van Arthur

Zajonc geëntameerd. Ook de komst van
Miha Pogačnik, oude bekende van de
Iona Stichting en actief in het integre-
ren van kunst en management, hing
hiermee samen. Het werd een work-
shopconcert in de Amsterdamse Waalse
Kerk en een inspirerend ‘ronde tafelge-
sprek’ onder leiding van Tamara Čop.

Iona Awards. Maandelijks werden vijf
aanvragen voor persoonlijke scholing
door medewerkers in een antroposo-
fisch werkgebied in behandeling geno-
men. Door deze Awards ontstaan
gesprekken met gemotiveerde en capa-
bele mensen, die iets waardevols van
hun leven willen maken. Tevens krijgt
de stichting hiermee zicht op de grotere
vragen die in hun organisaties leven.

Project Ruimte voor Ouderschap. Na
het congres in 2008 in het Muziek -
gebouw aan het IJ te Amsterdam is een
publicatie met manifest in voorberei-
ding als resultaat van wat het congres
aan deskundigheid heeft aangedragen.

Vriendenkring Christine Gruwez. In
goede samenwerking met Tettje van
Wageningen en Margriet en Peter
Idenburg, reisgenoten van Christine

Gruwez, is de Vriendenkring ‘Onderweg met Christine Gruwez’ inmiddels twee
jaar actief. Jaarlijks worden twee Nieuwsbrieven uitgegeven. Ook worden een
vriendendag en een ‘vriendenuitstap’ naar een culturele bestemming georgani-
seerd. Financieel maakt de vriendenkring Christine’s onderzoek naar Mani en het
Manicheïsme mogelijk.

Leerstoel in Oxford. De op eigen initiatief ingestelde en door de Iona Stichting
gefinancierde leerstoel in ‘Social Sculpture’ voor Prof. Dr. Walter Kugler, directeur
van het Rudolf Steiner Archiv in Dornach, als deeltijdhoogleraar aan de Brookes
University in Oxford, is zo ingericht dat zijn wetenschappelijk werk in Dornach
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wordt erkend als onderzoek aan deze universiteit. Dit kon met instemming van
alle betrokkenen worden gecontinueerd.

Leerstoel in Bonn. De op initiatief van de Iona Stichting ingestelde en door de
stichting goeddeels gefinancierde leerstoel in Architectuur voor Pieter van der
Ree, specialist in organische architectuur, kon eveneens worden gecontinueerd.

Leerstoel aan de VU voor John van Schaik. Helaas heeft de Vrije Universiteit van
Amsterdam zich teruggetrokken en was de inzet voor dit initiatief tevergeefs. Dit
was niet alleen een tegenslag voor alle betrokkenen, maar zeker ook een leermo-
ment. De verzamelde gelden worden in overleg met de schenkers teruggegeven of
voor nieuwe activiteiten van John ingezet. 

Gerald Häfner werd op initiatief van de Iona Stichting en in samenwerking met
de Evidenz Stiftung en de GTS enkele jaren in Bochum ondersteund om zijn inzet
voor het belangrijke project “Mehr Demokratie” mogelijk te maken. Hij is nu
benoemd tot Europarlementariër zodat steun niet langer nodig is. De Iona
Stichting hoopt dat dit aan “Mehr Demokratie” in Europa mag bijdragen!

Promotie van Martina Maria Sam. Deze leider van de ’Sektion für Schöne
Wissenschaften’ van de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschap in Dornach kon
op voorstel van de Iona Stichting en door ondersteunding haar proefschrift
‘Rudolf Steiners Faust-Rezeption’ schrijven: een compleet overzicht van wat
Steiner met Faust wilde realiseren. Een belangrijk onderwerp, gezien het feit dat
Steiner zijn gebouw naar Goethe noemde. In november jl. werd haar proefschrift
goedgekeurd, zodat zij op 17 april 2010 haar bul krijgt uitgereikt.
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Economy Transformers. Om een onafhankelijke bijdrage te kunnen leveren aan het
herijken van onze economie is een fonds met dit doel ingericht. De diverse sectoren
overheid, bedrijfsleven en de ‘vrije’ sector (niet-govermenteel, zonder winstoog-
merk en fondsen) willen hierin samen optrekken. Middels dialoog-sessie’s en work-
shops wil de Iona Stichting concrete hulp bieden bij het opnieuw vormgeven van
de economie op de werkvloer. Beschermheer is Herman Wijffels en de initiatiefne-
mer is Damaris Matthijsen. Binnen de stuurgroep wordt door Ignaz Anderson
samengewerkt met Alide Roerink (NCDO-Worldconnectors en Earth-Charter) en
Caroline van Leenderts (SenterNovem). De projectduur is anderhalf jaar.

Nog drie proefschriften. Het initiatief om proefschriften van mensen in het werk-
veld van de Iona Stichting te entameren heeft dit jaar geresulteerd in steun aan
Eline Kieft (proefschrift over dans-antropologie), Gerrie Strik, (proefschrift over
Hella Haasse) en Marie José Gijsberts (proefschrift over spirituele zorg aan het
einde van het leven in het verpleeghuis).  

Initiatiefkring Goetheanum Meditation Worldwide met Arthur Zajonc e.a..
Samen met de Evidenz Stiftung en de Vidar Stiftelsen stimuleerde de Iona
Stichting dit internationale initiatief dat in Amsterdam begin 2008 zijn start
maakte en binnen de Iona Stichting een administratieve basis heeft gekregen.

Opzetten van een studiefonds voor Knowmads. Samen met bestuurslid
Selma Steenhuisen wordt middels studiesteun hulp verleend aan de doorstart van
Kaos Pilots onder de naam Knowmads. Deze opleiding van een jaar biedt jongeren
de gelegenheid instrumenten te ontwikkelen om sociaal-ondernemer te worden.
Pieter Spinder leidt de nieuwe opleiding.

De Iona Stichting onderhield dit jaar vaste contacten met de volgende Nederlandse
instellingen:
— Adviesbureau Hasper en van der Torn;
— IBS Vermogensbeheer;
— Bureau Cordes-Presence; 
— Uitgeverij Christofoor;
— Economy Transformers;
— Bernard Lievegoed College (voorheen de Vrije Hogeschool);
— Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden;
— Stichting Helias;
— Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie;
— De Antroposofische Vereniging in Nederland;
— Hogeschool Helicon;
— De Lievegoed Zorggroepen en vele andere fondsen en instellingen.

Contacten met de volgende buitenlandse instellingen bleven actief:
— GLS Treuhand in Bochum, Duitsland;
— Software AG Stiftung in Darmstadt, Duitsland;
— Mahle Stiftung in Stuttgart, Duitsland;
— Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner e.V. in Berlijn, Duitsland;
— Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter, Duitsland;
— Universiteit Witten-Herdecke, Duitsland;

Iona Stichting
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— Emerson College in Forest Row, Groot Brittannië;
— Presencing Institute (Otto Scharmer), Boston, Verenigde Staten;
— Amherst College (Athur Zajonc) in Amherst, Verenigde Staten;
— Youth Initiativ Program in Järna, Zweden;
— Tallberg Foundation in Stockholm, Zweden;
— Vidarstiftelsen, Zweden
— Goetheanum en de secties van de hogeschool aan het Goetheanum;
— Rudolf Steiner Archiv in Dornach, Zwitserland;
— Evidenz Gesellschaft in Arlesheim, Zwitserland;
— en andere buitenlandse collega stichtingen.

Bijzondere aandacht vroegen het Internationaal Hulpfonds en de Vriendenkring
Christine Gruwez, waarvoor de Iona Stichting de administratieve diensten levert.
Verder doet de Iona Stichting mee aan een samenwerkingsverband van fondsen in
Amsterdam, de activiteiten van de FiN (Vereniging Fondsen in Nederland), een
landelijk overleg van Studiefondsen en een internationaal overleg voor Fondsen
met belangstelling voor Antroposofie.

Fondswerving. Het werven van gelden heeft tot nu toe steeds op persoonlijke titel
plaats gevonden, in persoonlijk overleg op initiatief van de schenker, of op initia-
tief van de Iona Stichting (met betrekking tot testamenten en periodieke
 schenkingen). Er werden echter ook vele spontane schenkingen gedaan. Er is geen
donateurskring die stelselmatig wordt aangeschreven. Het is ook de vraag of het
formaat van de Stichting hierom vraagt. De Vriendenkring Christine Gruwez
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heeft wel een donateurssysteem en voor de administratieve ondersteuning van het
Internationaal Hulpfonds wordt inmiddels een incassosysteem gehanteerd.

De betekenis van al deze activiteiten voor de doelstellingen zijn niet te meten. Wel
is het te bevroeden via talloze evaluaties, contacten en reacties. Voor een kwantita-
tieve benadering van deze vraag zijn echter de activiteiten te divers en te persoon-
lijk gekleurd. De Iona Stichting zal trachten de informatie hierover tot op project-
niveau verder te verbeteren. Uiteindelijk is de maatstaf een financiële: zien de
schenkers het werk van de Iona Stichting en belonen zij dit met nieuwe schenkin-
gen? Hun bijdragen zijn het rapportcijfer.

Financiële Resultaten
Het financiële resultaat werd in het verslagjaar sterk gekleurd door de nasleep
van de beurscrisis, zodat de boekwinsten zo veel mogelijk zijn toegerekend aan de
egalisatiereserve. Gelukkig zijn belangrijke schenkingen en nalatenschappen ont-
vangen, in het totaal voor bijna 1.4 miljoen euro. Dit stemt de Iona Stichting
dankbaar.

Het vastrentend belegde gedeelte van de beleggingsportefeuille (ongeveer 30%
van het totaal) is in 2009, net als het jaar daarvoor, vooral in liquide middelen
aangehouden. Juist in moeilijke tijden is er behoefte aan bijdragen voor initiatie-
ven en projecten. De Iona Stichting is zich bewust blijven richten op de kwaliteit
van de ingediende projecten. Deze buffer was voldoende crisisbestendig om de
projectaanvragers daar niet onder te laten lijden. Naar de mening van het bestuur
is er juist in moeilijke tijden behoefte aan bijdragen voor initiatieven en projecten.

‘Maatschappelijk verantwoord beleggen’ is een vraagstuk dat de Iona Stichting
opnieuw heeft bezig gehouden. Er zijn volgens de stichting in dit begrip drie
dimensies: natuurlijke levenssfeer, sociale verhoudingen en ethische aspecten.
Bewust omgaan met deze drie dimensies van beleggingen ziet de Iona Stichting
als maatschappelijk verantwoord en er wordt in toenemende mate belegd in fond-
sen die daarmee rekening houden. Er zijn over dit vraagstuk opnieuw gesprekken
gevoerd met vermogensbeheerders en experts. Dit heeft geleid tot het inzicht dat
de markt zich nu zo ontwikkeld heeft, dat er voor de Iona Stichting wat betreft
risico en opbrengst geschikte beleggingsmogelijkheden zijn om daarin de porte-
feuille maximaal uit te breiden. Dit zal in 2010 verder uitgevoerd worden.

Begroting. De vaste activiteiten van de Iona Stichting, zoals de secretariaatslasten
en de reeds geplande projecten, kunnen vrij nauwkeurig in kaart gebracht worden.
Dit in tegenstelling tot de bijdragen aan projecten. De werkfondsen kunnen in
beginsel geheel worden besteed aan het aangegeven doel. Aanvragen worden
getoetst op hun realiteitsgehalte en het oordeel van het bestuur is bepalend voor
de toekenningen; niet een aan het begin van het jaar vastgestelde budgettaire
begrenzing. Soms brengt het leven projecten op het pad van de Iona Stichting
waarvoor geen fondsen beschikbaar zijn. In dat geval kan de stichting gelden wer-
ven voor dit specifieke doel, of co-financiering zien te verkrijgen bij collega stich-
tingen. De begroting functioneert dus niet als een beperkend budget en de handen
worden vrijgehouden om pro-actief in te spelen op de situatie die zich aandient.



Toekomstinformatie en Voornemens 2010

Sociaal-maatschappelijke innovaties

In 2010 wil de Iona Stichting haar opstelling als lerende organisatie verder ont-
wikkelen. Zowel interne en externe communicatie zal hiertoe verder worden ver-
beterd, evenals de evaluatie van projecten. Beleggingsbeleid, organisatieontwikke-
ling en dienstverlening blijven voortdurend onder de aandacht. Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen is een driedimensionaal leerproces met een ethisch,
een sociaal, en een milieu aspect. De Iona Stichting wil dat in die drie dimensies
begrijpen en heeft het daarom met vreugde opgepakt. Dit zal met voortvarendheid
blijven gebeuren.

Initiatieven

De Iona Stichting zal weer met enkele honderden projecten en studenten in
gesprek zijn over initiatieven. Ook zijn er de volgende eigen projecten:
— een ‘kunstuitstap’ op 24 januari met de Vriendenkring van Christine Gruwez
naar Museum Huis Marseille in Amsterdam. Aanleiding is de fototentoonstel-
ling “Oil” van Edward Burtynsky;

— een studiedag voor directeuren en leidinggevenden rondom Otto Scharmers
Theory U en Meditation van Arthur Zajonc op 27 januari in Zeist;

— Een boekpresentatie op 8 maart van de vertalingen van Otto Scharmers
Theorie U en Arthur Zajonc’ Meditatie m.m.v. Miha Pogačnik. Dit gebeurt in
samenwerking met uitgeverij Christofoor, de Antroposofische Vereniging in
Nederland en Bureau Cordes-Presence. In samenhang hiermee wordt op 8 en
9 maart voor een beperkt gezelschap een workshop georganiseerd; 

— de Jaarvergadering van de Iona Stichting op 19 maart te Amsterdam met als
thema In vrijheid schenken!

— de Vriendendag voor de Vriendenkring Christine Gruwez op 18 april in
Antwerpen;

— een bijeenkomst op 24 april voor de door de Iona Stichting gesteunde promo-
vendi;

— een manifest met een publicatie in de maand mei ter afsluiting van het project
Ruimte voor Ouderschap. Het motto is afkomstig van een kinderforum van de
VN: A world fit for children, is a world fit for everyone;

— Het verlenen van vijftig Awards voor persoonlijke ontwikkeling van medewer-
kers binnen instellingen met een antroposofische achtergrond;

— de eerste opzet van een scholingscursus actualiteit en antroposofie;
— een symposium over het filosofische werk van Rudolf Steiner, naar aanleiding
van het proefschrift van Jaap Sijmons en in samenwerking met het Bernard
Lievegoedfonds;

— het voeren van expertgesprekken in de werkvelden van de statutaire en vrij
gekozen jaaractiviteiten: pedagogie, gezondheidszorg, landbouw en milieu,
Christengemeenschap en religie, landschap en tuinen, kunst, architectuur,
wetenschap en antroposofie, organisatieontwikkeling en antroposofie.

Dit alles sluit aan bij het thema van de jaarvergadering: een dynamisch proces
tussen vertrouwen en in vrijheid schenken.
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Doelgroep

De Iona Stichting is door de jaren heen een organisatie geworden waar schenkers,
aanvragers, studenten, kunstenaars, bestuurders, medewerkers, leveranciers, vrien-
den en belangstellenden elkaar op levendige wijze ontmoeten. Zij brengen de toe-
komstkracht van de oorspronkelijke doelstelling van de Stichting tot leven door
‘toekomst herinneringen’. De Iona Stichting blijft op alle mogelijke persoonlijke
manieren concreet met hen in contact.

In Memoriam
In 2009 werden de volgende bevriende personen herdacht:
Catharina (Toos) Beaufort, pedagoog en levenspartner van Gijs Langeslag.
Overleden op 8 oktober 2009.
Leo de la Houssaye, oud-NPI partner, echtgenoot van Ermengarde de la Houssaye-
Lievegoed. Overleden op 2 november 2009. 
Hans Peter van Manen, historicus en leraar aan de Vrije School in Amsterdam,
Kaapstad en Den Haag, echtgenoot van Friederike van Manen-Eckert. Overleden
op 1 juli 2009. 
Ernst Katz, hoogleraar in Michigan (VS) en oud-contactpersoon voor de Iona
Stichting in Amerika. Overleden op 11 september 2009.
Agnes Maria Pattist. Oud-bibliothecaresse van de Vrije Hogeschool. Overleden op
1 oktober 2009.

Erwin van Asbeck. Oud-NPI partner, echtgenoot van Mieke
van Asbeck-de Jong. Overleden op 21 maart 2009 op 86
jarige leeftijd. 
Erwin was een bevlogen mens, trouw, muzikaal, sociaal
bewogen en intens religieus. Zo werd hij gekarakteriseerd
tijdens de crematie. Hij maakte vanaf 1968 deel uit van het
bestuur van de Iona Stichting en was vanaf 1980 t/m 1995
vice-voorzitter. Al die 27 jaar lang was hij enthousiast voor
nieuwe ontwikkelingen. Bij vele initiatieven stond hij inspi-
rerend aan de wieg. Wij blijven ons hem herinneren als een
warm mens die de stichting veel heeft geschonken! 

Michaël Bockemühl, kunsthistoricus, decaan Studium
Fundamentale aan de Universiteit Witten-Herdecke.
Overleden op 23 december 2009 op 66 jarige leeftijd.
Michael heeft de Iona Stichting geleerd wat ‘actieve kunst-
waarneming’ is. De contacten met hem stammen al uit de
jaren zeventig. Hoogtepunten waren: het vakgesprek over
‘Antroposofie en hedendaagse kunst’ (november 1986) en
het symposium ‘De werkelijkheid van het spirituele in de
abstracte kunst’ in het Congresgebouw te Den Haag (okto-
ber 1987). In de periode 1993-1998 was hij lid van het
Internationale bestuur van de Iona Stichting. Zijn boek over
‘Rembrandt, het raadsel van de verschijning’ geeft prachtig
weer hoe Michael de kunst in ons leerde te ontsluiten.
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Verkorte balans per 31 december 2009
(in euro)

31-12-2009 31-12-2008
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa 4 1 796

Financiële vaste activa 2.460.739 1.860.739

Beleggingen 9.617.744 2 9.665.986

Vorderingen 2.370 765

Liquide middelen 3.284.103 2.085.114
––––––––– –––––––––
15.364.960 13.613.400
––––––––– –––––––––

PASS IVA

Eigen Vermogen

–Stamkapitaal 5.900.341 5.708.700

–Koersegalisatiereserve 1.447.620 0

–Bestemmingsfondsen

Werkfondsen 4.706.857 4.503.114

Endowmentfondsen 2.370.333 2.609.212

Ionafondsen 55.000 45.000
––––––––– –––––––––

7.132.190 7.157.326
––––––––– –––––––––

14.480.151 12.866.026

Voorzieningen 0 7.300

Schulden 884.809 740.074
––––––––– –––––––––
15.364.960 13.613.400
––––––––– –––––––––

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

bedraagt: I 1.781.500 (2008: I 1.647.500)

2. Aandelen: I 9.569.216, obligaties: I 48.528
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)

Werkelijk 2009 Begroot 2009 Werkelijk 2008
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 1.219.769 500.000 1.613.202
–Nalatenschappen 168.139 127.000 0 

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
1.387.908 627.000 1.613.202

Resultaat beleggingen 722.804 3 210.000 -1.455.426

Lasten
–Secretariaatskosten 325.186 300.600 306.533

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-325.186 -300.600 -306.533

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Beschikbaar 1.785.526 536.400 -148.757

Overige baten en lasten 0 0 0

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal baten 1.785.526 536.400 -148.757

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

Besteed aan doelstelling 1.251.402 344.000 1.234.818

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal 191.641 0 8.755
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen 397.621 10.000 345.005
–Uitbetaald uit fondsen -1.251.402 -344.000 -1.234.818

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-853.781 -334.000 -889.813

Bestemming door schenker bestemd 1.196.264 526.400 1.604.445

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal lasten 1.785.526 536.400 1.958.205

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

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

3 Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi 47.035 80.000 66.393
–Rente- en dividenden effecten 184.595 200.000 235.921
–Rente leningen u/g 7.219 3.886
–Koersresultaten 1.983.866 0 -5.811.275
–Bestemd voor koersegalisatiereserve -1.447.620 0 3.315.883
–Aandeel koersverlies ‘Endowmentfondsen’ 0 811.521
–Kosten vermogensbeheer -52.291 -70.000 -77.755

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
722.804 210.000 -1.455.426

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

2005 2006 2007 2008 2009
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA  PER  3 1 - 1 2
Materiële vaste activa 2 2 2 1 1
Financiële vaste activa - 672 1.261 1.861 2.460
Beleggingen 16.123 18.744 17.514 9.666 9.618
Vorderingen 34 36 6 - 2
Liquide middelen 2.081 355 527 2.085 3.284

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
18.240 19.809 19.310 13.613 15.365

PASS IVA  PER  3 1 - 1 2  
Stamkapitaal 7.072 7.457 7.807 5.709 5.900
Koersegalisatiereserve 3.598 4.060 3.316 - 1.448
Werkfondsen 2.408 2.775 3.660 4.503 4.707
Endowmentfondsen 4.304 4.171 3.740 2.609 2.370
Ionafondsen 40 564 199 45 55
Voorzieningen 82 54 7 7 -
Schulden 736 728 581 740 885

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
18.240 19.809 19.310 13.613 15.365

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)

2005 2006 2007 2008 2009
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Baten
Schenkingen 184 805 1.397 1.613 1.388
Gerichte schenkingen en legaten 1.058 22 339 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
1.242 827 1.736 1.613 1.388

Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten 1.460 1.552 380 -1.455 722

Lasten
Secretariaatskosten 294 271 258 307 325

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Beschikbaar 2.408 2.108 1.858 -149 1.785

Overige baten en lasten 24 25 0 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal baten 2.432 2.133 1.858 -149 1.785

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

Bestedingen
Besteed aan doelstelling 731 988 1.298 1.235 1.251

Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal 1.059 35 349 9 192
–bestemmingen of onttrekkingen aan fondsen 467 -28 -1.176 -890 -854
–bestemming door schenker bepaald 175 788 1.387 1.604 1.196

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal lasten 2.432 1.783 1.858 1.958 1.785

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

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

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



Fondsenoverzicht
(in euro)

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

31-12-2008 2009 2009 2009 fondsen 31-12-2009
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

WERKFONDSEN

Peetschappen 9.270 21.512 35.643 22.018 17.157

Vrije Schoolbeweging 84.413 1.254 18.690 0 66.977

Heilpedagogie 9.470 31.270 29.951 3.900 14.689

B.D. Landbouw/Milieu 9.052 15.039 10.303 0 13.788

Antropos. Natuurwetenschappen 1.540 360 0 0 1.900

Antropos. Medische Doelen 12.506 50 3.637 0 8.919

Antroposofie 223.614 19.739 190.467 12.560 65.446

Christengemeenschap 8.443 3.115 3.865 750 8.443

Euritmie 1.116 763 615 0 1.264

Euritmie in werkgebieden 99.022 30.360 26.400 -17.069 85.913

Beeldende kunsten 85.892 0 508 0 85.384

Muziekfonds 200 0 473 3.000 2.727

Jeugdfonds 15.919 0 15.360 0 559

Uitgave boeken 54.675 25 -1.437 0 56.137

Goetheanum 114.555 0 12.556 11.000 112.999

M.J. Startfonds 148.859 0 0 -2.100 146.759

Fonds Toekomstige landbouwgronden 1.324.882 465.255 0 0 1.790.137

Fondsen op naam 2.299.686 206.606 365.803 87.170 2.227.659
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal werkfondsen 4.503.114 795.348 0 712.834 121.229 4.706.857

ENDOWMENTFONDSEN

Endowm. Ondernemende Initiatieven 246.931 544 246.387

Endowm. Stipendia 434.164 88.512 345.652

Endowm. Waldorfskii Pedagogiki 72.400 20.000 52.400

Endowm. Antr. en Universiteit 766 0 766

Endowm. Euritmie 36.550 33.410 3.140

Endowm. Antroposofie 1.249.301 48.513 1.200.788

Endowm. Colo 569.100 47.900 521.200
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal endowmentfondsen 2.609.212 0 0 238.879 0 2.370.333

IONAFONDSEN 45.000 33.298 397.620 299.689 -121.229 55.000

TOTAAL  FONDSEN 7.157.326 828.646 397.620 1.251.402 0 7.132.190

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
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Overzicht verloop fondsen 2009
(in euro)

Stand van de fondsen per 1 januari 2009 7.157.326

Bij: ontvangen schenkingen algemeen 828.646

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen 397.620
–––––––––

1.226.266
–––––––––
8.383.592

Betalingen uit fondsen in 2009 1.251.402
–––––––––

Stand van zaken fondsen per 31 december 2009 7.132.190
–––––––––
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Kunst=Kapital
(Kapital =⁄ Geld)

Joseph Beuys



Begroting 
(in euro)

Begroting 2010
–––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 900.000
–Nalatenschappen 0

–––––––––
900.000

Resultaat beleggingen
–Bank- en girosaldi 60.000
–Rente- en dividenden effecten 200.000
–Rente u/g 0
–Koersresultaten 130.000
–Kosten vermogensbeheer -60.000
–Bestemd voor koersegalisatiereserve 0

–––––––––
330.000

Lasten
–Secretariaatskosten 330.000

–––––––––
-330.000

–––––––––
Totaal baten 900.000

–––––––––

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies uit:
–Werkfondsen 500.000
–Endowmentfondsen 250.000
–Ionafondsen 250.000

–––––––––
Totaal besteed -1.000.000

Uitbetaald uit fondsen 1.000.000
–––––––––

1.000.000

Bestemming door schenker bestemd
–Uit schenking aan werkfondsen 700.000
–Uit schenking aan endowmentfondsen 0
–Uit schenking aan Ionafondsen 200.000

–––––––––
Totaal lasten 900.000

–––––––––

Saldo baten en lasten 0
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Algemeen maatschappelijke doelen Stichting Wederzijds, Zwijndrecht € 750,- voor de startkosten
van de organisatie. Stichting Leven in Aandacht, Alkmaar € 1.000,- gerichte schenking voor het project ‘Peace
begins here’. Mevrouw B. Bree, Breda € 200,- voor de startkosten van de ‘Bewuste Baby Bag’. Wereld Natuur

Fonds, Zeist € 500,- gerichte schenking. Stichting UAF, Utrecht € 250,- gerichte schenking Universitair Asiel
Fonds. Actiefonds Mijnen ruimen € 1.500,- gerichte schenking. G. Häfner, München, Duitsland € 5.000,-
basisstipendium voor het initiatief “Mehr Demokratie”. Economy Transformers € 5.000,- opstartkosten,
waarvan € 3.500,- als gerichte schenking. 

Algemene Antroposofie Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist € 1.250,- gerichte schenking.
€ 5.000,- voor de conferentie “Kunst en innerlijke ontwikkeling” in oktober 2009. Goetheanum Meditation

Initiative Worldwide, Dornach, Zwitserland € 11.000,- voor de voortgang van het initiatief in het jaar 2009.
Archiv am Goetheanum, Dornach, Zwitserland € 2.000,- voor de aanstelling van een student om de biblio-
theek toegankelijk te houden voor jongeren. Colloquium Nachhaltige Entwicklung als Schicksalsfrage,

Dornach, Zwitserland € 1.500,- voor het tweede colloquium ‘Nachhaltige Entwicklung als Schicksalsfrage’, in
september 2009 te Dornach. Goetheanum, Sektion für Landwirtschaft, Dornach, Zwitserland € 3.000,- voor
een tentoonstelling over Rudolf Steiner in Slot Koberwitz. Allgemeine Anthroposofische Gesellschaft,
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Overzicht schenkingen 2009 

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. 

Tenten voor zomerkamp in Letland



Dornach, Zwitserland € 7.000,- voor de uitbreiding van het stipendiaten project. € 50.000,- voor het vervolg
van de nieuwe enscenering van de mysteriedrama’s. € 2.000,- gerichte schenking. De heer A. Zajonc,

Dornach, Zwitserland € 2.400,- als ondersteuning voor zijn werkzaamheden op het gebied van meditatie,
wetenschap en spiritualiteit in de komende vijf jaar. Rudolf Steiner Archiv - Haus Duldeck, Dornach,

Zwitserland € 4.000,- voor de ‘Rudolf Steiner Forschungstage’, onderdeel van het project Anthroposophie
und Wissenschaft’ voor studenten en jonge wetenschappers. € 15.000,- voor het onderzoeksproject
‘Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung. € 10.000,- gerichte schenking voor het
project ‘Rudolf Steiner, von Kraljevec bis Koberwitz’. Werkgroep Novalis Zwolle, Zwolle € 400,- voor de rea-
lisatie van een gedenkstonde voor de gestorvenen in Zwolle. Antroposofische Vereniging Rusland, Zeist

€ 1.400,- + € 2.200,- gerichte schenkingen voor de Russische vertaling van de ‘Jugendkurs’ van Rudolf
Steiner uit 1922. € 1.000,- voor reiskosten voor de zomerconferentie van de Antroposofische Vereniging in
juni 2009 in Moskou. Mevrouw H. Sukiasjan, Yerevan, Armenië € 400,- voor reiskosten naar Dornach om
een opvoering van de Mysterie drama’s bij te wonen in juni 2010. Zij is vertaalster van o.a. het werk van

Rudolf Steiner in het Armeens. Project Gedenkstonde, Den Haag € 500,- gerichte schenking.
Beeldende kunsten Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Duitsland € 30.000,- voor de tentoonstelling
‘Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags’, herfst 2009. Karoly Kos Association, Budapest, Hongarije

€ 2.000,- voor een tentoonstelling over Hongaarse organische architectuur ter gelegenheid van het 20-jarig

bestaan van de associatie. Het Mandelstam Project, Amsterdam € 2.000,- voor het oprichten van gedenkbeel-
den voor Ossip en Nadezjda Mandelstam in Amsterdam en St. Petersburg. De heer P. Pollock, Freiburg,

Duitsland € 2.000,- voor drie semesters studie schilderkunst aan de Alanus Hochschule. Stichting Historische

Verzameling Zuylestein, Ulvenhout € 1.750,- voor de verwerving van twee portretten. 
Biologisch dynamische en biologische landbouw Zukunftsstiftung Bildung, Bochum, Zwitserland

€ 10.000,- voor een onderzoek naar landbouwzaden door Dr. Karl-Jozef Müller. Louis Bolk Instituut,

IPTM congres in Chili
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Driebergen € 15.000,- voor het Biokippenfokkerij project. € 500,- gerichte schenking. Tablehurst Farm,

Forest Row, Groot Brittannië € 500,- voor de open dag op de biologisch-dynamische boerderij in juli 2009.
Kraaybeekerhof, Driebergen € 2.500,- voor het bouwen van een bijenstal. Vereniging BD Landbouw,

Driebergen € 100,- gerichte schenking. 
Boekuitgaven De Schrijfwinkel, Kerk Avezaath € 10.000,- voor een boek over de geschiedenis van de BD
landbouw in Nederland. De heer F. van Koolwijk, Driebergen € 10.000,- voor de voorbereidende werkzaam-
heden voor het boek ‘De Nieuwe Idealist’. Nynade, Leerdam € 1.500,- voor het drukken van een extra num-
mer van dit tijdschrift voor kunst en literatuur. Bax Art Concepts & Services, Amsterdam € 5.000,- voor de
voorbereidingskosten voor het boek ‘The Initiated Artist, Methodological Introduction into Western

Esoterism in Art 18th - 20th Centuries’. De heer W. Veltman, ’s-Gravenhage € 7.000,- voor de uitgave van
het boek “Hellas, herinnering, bezinning, verwachting”. De heer K. Lapré, Son en Breugel € 3.000,- garantie
voor de drukkosten van het boek: ‘De Menselijke Ziel en de twee stromen uit het tweede hoofdstuk van de

Allgemeine Menschkunde’. De heer J. Kraamwinkel, Brummen € 350,- voor de heruitgave van het boekje
“Antroposofie”. De heer J. van Vredendaal, Utrecht € 1.750,- voor een Nederlandse vertaling van het
Nibelungenlied. Alanus Hochschule Alfter, Duitsland € 7.000,- voor het project ‘Arbeitsmaterial zu den
Formen der Toneurythmie von Rudolf Steiner, Dokumentationen-Analysen-Forschungen’. Mevrouw I. van

der Spek, Arnhem € 4.000,- gerichte schenking voor de totstandkoming van het boek “Meer dan lijfsbe-
houd”. Euritmieacademie Hogeschool Helicon, ’s-Gravenhage € 5.000,- voor de publicatie ‘Bronnen van de
Euritmie’, verzameld werk van Werner Barfod. 

Christengemeenschap Stichting Voorzieningsfonds van de Christengemeenschap, Eerbeek € 1.850,-
gerichte schenkingen. International Youth Camp, Haarlem € 2.500,- voor het transporteren van materiaal en
de aanschaf van een tent voor de zomerkampen. Christengemeenschap, Gemeente Zeist € 1.000,- gerichte
schenking t.b.v. de collectie A. Gerding, beheer en onderhoud. Christengemeenschap Windhoek, Namibië

€ 500,- gerichte schenking. 

Culturele doelen Healing Words Festival, East Sussex, Groot-Brittannië € 2.000,- voor het Healing Words
festival in Israel in mei 2009. Swoeng, Utrecht € 500,- voor de organisatie van ‘Koecreafrance’, een creatieve
vakantieweek in Frankrijk. Atelier Arteum, St. Petersburg, Rusland € 2.000,- voor het organiseren van ver-
schillende culturele cursussen en projecten in 2009/2010. 

Drama en spraakvorming Stichting Spreekkunst, Den Haag € 2.000,- voor de reprise van het theater-
project “Je bent zo mooi anders”; in maart 2009. Theater Logos, Boekarest, Roemenië € 7.500,- voor de pro-
ductiekosten van het theaterproject Faust. Stichting Janustheaterwerk, Overberg € 1.900,- voor het
‘Karmawerktheater’. De Kompagnije, Scheemda € 600,- voor de ontwikkeling van een spel voor de zomerpe-
riode en het kerstspel. De heer P. van den Broeck, Zoutleeuw, België € 2.000,- garantie uit het fonds
Antroposofie voor een opvoering van het mysteriedrama “Het ontwaken der zielen” door het

Drempeltheater op 13 maart 2010. Stichting Amsterdam Chamber Theatre, Amsterdam € 2.000,- gerichte
schenkingen voor de voorstelling ‘het Leven van Monsieur Molière’. € 1400,- gerichte schenking voor de
voorstelling ‘Het Hoofdkussenboek’. Vasgod Spraakopleiding Odessa, Oekraïne € 2.000,- + € 1.000,-
gerichte schenking voor de opleiding voor spraakvorming in Odessa. Stichting Drempeltheater, De Lier

€ 5.000,- voor exploitatiekosten in het jaar 2010. Vriendenkring Stichting Drempeltheater, De Lier € 550,-
gerichte schenkingen. 

Euritmie Studentenontmoeting 2009, Den Haag € 2.500,- voor de organisatie van een tweede en derde
jaarsontmoeting voor euritmie studenten in april 2009 in Den Haag. Belgische Euritmisten Groep, Ledeberg,

België € 6.500,- voor het organiseren van de activiteiten van de groep. MA Education Eurythmy Järna,

Zweden € 5.000,- voor de MA euritmieopleiding in Järna, in samenwerking met de Universiteit van
Plymouth. Eurythmeum Stuttgart, Stuttgart, Duitsland € 900,- voor deelnamekosten voor buitenlandse stu-
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denten van het Eurythmeum aan de euritmie ontmoeting in Den Haag. Den Norske Eurytmihoyskole, Oslo,

Noorwegen € 1.700,- voor een kunst-studiereis voor studenten naar Chartres. Euritmiestudenten Brazilië,

Sao Paulo € 2.000,- voor opvoeringen deze Braziliaanse euritmie opleiding in Nederland. Stichting Helias -

Werkgroep Rusland, Zeist € 2.000,- voor een Nederlandse tournee van de projectgroep euritmie uit St.
Petersburg. Berufsbegleitende Eurythmieausbildungskurs, Moskou, Rusland € 620,- voor reis- en visumkos-
ten voor en gastdocent voor deze nieuwe opleiding. Mevrouw N. Kozhukhova, Jaroslavl, Rusland € 400,- voor
reiskosten voor deelname aan de ‘Vorbildungskurs’ in de Rudolf Steiner school Birseck in Aesch. Mevrouw O.

Gerasimova, St. Petersburg, Rusland € 800,- voor deelnamekosten van twee personen aan
‘EurythmySymphonie’ in juli 2009 te Dornach. Spraakvormingsproject Manjo Joosten, Zeist € 400,- voor
deelname van twee personen aan de “Tagung Bewegte Sprache” in juli 2009 te Dornach. Euritmieacademie

Hogeschool Helicon, Den Haag € 3.000,- voor de afsluitende tournee ‘Bevlogen gevlogen’ van de vierdejaars
studenten 2009 door Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. € 3.000,- voor een afsluitende zomertour-
nee 2010 van de vierdejaars studenten door Nederland, Duitsland en Zwitserland. Mevrouw G. van den

Akker, Incisa Scapaccino, Italië € 760,- voor de euritmie zomerweken in la Fabbrica. De heer S. Prokofieff,

Dornach, Zwitserland € 1.000,- voor de reiskosten van een euritmiegroep uit Moskou naar de zomerconfe-
rentie in juni 2009 in Järna, Zweden. Stichting ‘Uit Eigen Beweging’, Zeist € 750,- voor het project “het
droombeeld van Seth”; een euritmiecursus voor ouderen. Euritmiegroep Ruth Strebel, Dornach, Zwitserland

€ 1.550,- deelname aan de Internationale Vredesweek in Israël, georganiseerd door Sha’ar La’Adam in okto-
ber 2009. Mevrouw V. Koppehel, Dornach, Zwitserland € 6.000,- voor het project ‘Hommage an die
Eurythmie’, de uitgave van een video en een boek. Projectgroep Gedenkstonde Den Haag, Den Haag

€ 2.500,- voor het gedenkstondeproject 2009. The Kairos Eurythmy Training, Plumstead, Zuid-Afrika

€ 6.000,-, voor algemene ondersteuning van de opleiding in 2010. Mevrouw E. van der Held, Zeist € 400,-
voor de kosten van de musici voor een try-out van haar soloprogramma in Den Haag. Mevrouw O. Gordijn,

Vorden € 1.300,- voor een aantal opvoeringen in Nederland van het sprookje ‘Solvej en de Draak’ .
Berufsbegleitende Eurythmieausbildungskurs, Moskou, Rusland € 1.000,- voor reis- en verblijfskosten voor
2 Duitse docenten van de avondopleiding euritmie. Shostakovitsj Projectgroep, Den Haag € 4.000,- voor een
tournee naar Moskou in februari 2010. Union Pour l’Eurythmie, Chatou, Frankrijk € 500,- gerichte schenking.
Euritmieopleiding Argentinië € 2.000,- gerichte schenking. Stichting I-OANNA, Den Haag € 150,- gerichte
schenking. Mevrouw G. Haller, Sekem, Egypte € 1.000,- gerichte schenking. Mevrouw M. Lenzen, Sekem,

Egypte € 1.000,- gerichte schenking. Mevrouw E. Halkier-Nielsen, Torvet, Denemarken € 1.000,- gerichte
schenking Mevrouw Dr C.Gretz, Bad Waldsee, Duitsland € 1.000,- gerichte schenking. 
Gezondheidszorg en therapie Polikliniek voor Integratieve Geneeskunde i.o., Driebergen € 25.000,-

voor de oprichting van de polikliniek voor integratieve geneeskunde. De heer E.H. Ellis, Doetinchem €
11.000,- voor een onderzoek naar de behandeling van het fibromyalgie syndroom met het antroposofisch

middel Hepar Magnesium D10. Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärtztegesellschaften, Liestal,

Zwitserland € 10.000,- voor de projecten van de vereniging in 2009. Organisatiecomité Herfstcongres,

Zoetermeer € 3.000,- voor het Herfstcongres in november 2009 te Nijmegen, dat in het teken zal staan van

kanker, met als doelgroep de antroposofische gezondheidszorg. Louis Bolk Instituut, Driebergen € 25.000,-
voor het project ‘Kennis- en Onderwijsontwikkeling’. Begleitstudium Anthroposophischer Medizin, Witten,

Duitsland € 10.000,- voor de voortzetting van de begeleidingsstudie antroposofische geneeskunde. Mevrouw

T. Strizhak, Moskou, Rusland € 200,- voor deelnamekosten aan de Medische Conferentie 2009 in Dornach.
Mensch und Natur, Tbilissi, Georgië € 3.000,- voor het antroposofisch artsenseminar in Georgië. Stichting

Duurzame Gezondheidszorg i.o., Utrecht € 5.000,- voor een congres over duurzame gezondheidszorg op 27
november 2009. Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Leiden € 4.000,- voor het valideringsonder-
zoek ‘CQI Antroposofische gezondheidszorg’. Stichting Sterre der Zee, Den Haag € 200,- gerichte schenking



Focusing Institute, New York, Verenigde Staten € 3.390,- gerichte schenking Europäische Allianz von

Initiativen angewandter Anthroposophie, Lörrach, Duitsland € 3.500,- gerichte schenkingen voor de Eliant
lobby.

Heilpedagogie, gehandicaptenzorg en sociale therapie Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland

€ 3.000,- voor de Ita Wegman Opleiding in Moskou in 2009. Vereniging van Heilpedagogen en Sociale

Therapeuten Moskou, Rusland € 1.500,- voor de 11e conferentie voor heilpedagogen en sociale therapeuten
in Rusland, in Rostov a.d Don in juni/juli 2009. Centrum voor Sociale Rehabilitatie Toermalijn, Moskou,

Rusland € 900,- voor reiskosten van twee medewerkers naar Nederland om deel te kunnen nemen aan een
cursus pottenbakken in Scorlewald. Stichting Khedeli Nederland, Zeist € 5.000,- als algemene ondersteuning
voor de woon- werkgemeenschap in Georgië. Raphaëlstichting, Schoorl € 2.500,- voor de organisatiekosten
van het Zeylmans symposium op 5 november 2009. Vereniging Vriendenkring Sekem, Koekange € 1.000,-
voor de inrichting van een nieuw gebouw voor de school voor gehandicapte kinderen en een bus om de kin-

deren te vervoeren. OlmenEs, Appelscha € 1.500,- voor de viering van het 15-jarig bestaan. Cultureel Fonds

Suriname, Zeist € 5.000,- algemene steun voor het heilpedagogisch centrum Matoekoe in Lelydorp,
Suriname. Stichting Vrienden van Huize Thomas, Krimpen aan den IJssel € 100,- gerichte schenking. 
Humanitaire projecten Partnership Foundation, Driebergen € 1.600,- gerichte schenking. Stichting

Kinderdorp Kuberton, Rotterdam € 2.500,- gerichte schenkingen. Centre for Creative Education, Kaapstad,

Zuid-Afrika € 12.000,- voor het Educare voedselproject. Colour4kids, Amsterdam € 2.000,- voor het opvang-
tehuis ‘Anna Home’ voor straatkinderen in Choibalsan in Mongolië. Freunde der Erziehungskunst, Berlijn,

Duitsland € 4.000,- voor pedagogische noodhulp voor getraumatiseerde kinderen in de Gaza strook. Freunde

der Erziehungskunst R. Steiners, Karlsruhe, Duitsland € 3.000,- voor noodhulp voor getraumatiseerde kinde-
ren in Padang/West-Sumatra Indonesië; psychologische crisisinterventie voor slachtoffers van de aardbeving.

Mevrouw M. Toorn, Renkum € 500,- voor een training in sociaal kunstzinnige vaardigheden t.b.v. het perso-

Armeense vrijeschool
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neel van Doboj Istok in Bosnië-Herzegovina. Musicians without Borders, Alkmaar € 5.000,- voor de muziek-
bus in Srebrenica. El Ard, Homs, Syrië € 1.000,- voor de bouw en inrichting van een bibliotheek en cultureel
centrum. International Forum of Solidarity - Emmaus, Doboj Istok, Bosnië-Herzegovina € 250,- voor een
introductiecursus kunstzinnige therapie ten behoeve van mensen die werken met vluchtelingen en getrauma-

tiseerden in Bosnië-Herzegovina. Stichting Tweega Medica, Amsterdam € 1.000,- gerichte schenking voor
een project ter bevordering van de gezondheidszorg in Tanzania. Freedom Extravaganza, Kwa Zulu Natal,

Zuid-Afrika € 1.000,- gerichte schenking voor een voetbalproject voor jongeren uit de townships. Stichting

Plattelandsvrouwen Senegal, Den Haag €100,- gerichte schenking. Stichting Oogzorg Wereldwijd,

Amsterdam € 1.000,- gerichte schenking. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam € 1.000,- gerichte schenking.
Stichting Terre des Hommes, Den Haag € 750,- gerichte schenking. SOS Kinderdorpen, Amsterdam

€ 1.000,- gerichte schenking. Amnesty International, Amsterdam € 250,- gerichte schenking. Stichting Nahid,

Houwerzijl € 2.000,- gerichte schenking voor een vrouwenopvang in Kabul.
Stichting Ukengee, Rotterdam € 2.000,- gerichte schenking voor werk op scholen in Tanzania. Friends

Indeed, Amsterdam € 600,- gerichte schenking voor een project in Araku, India. Stichting Soil, Pakistan

€ 1.000,- gerichte schenking voor het rechtshulp programma voor vrouwen. Zuster Nasreen Daniel, Pakistan

€ 10.000,- gerichte schenking ter gelegenheid van haar promotie (Women Violence and Religion, Pakistani

women’s situation: ‘Capabiblity Approach’) aan de Radbout Universiteit van Nijmegen. Stichting Rondom

Baba, Den Haag € 100,- gerichte schenking. Oxfam Novib, Den Haag € 100,- gerichte schenking. 
Iona Awards € 26.175,- totaal aan Awards voor persoonlijke ontwikkelingen van 29 personen aan de vol-
gende opleidingen: • de cursus geweldloze communicatie bij Authenta. • het Madonna jaar van bureau Bride.

• de antroposofische jaaropleiding voor orthopedagogie. • de opleiding Professionele Communicatie, Phoenix-

opleidingen. • de opleiding tot biografisch coach aan het Instituut voor Biografiek. • de Academie voor

Sociale Kunst bij de Zonneboom te Leiden. • de oriëntatiecursus antroposofische zorg en hulpverlening aan

Pedagogische noodhulp in de Gaza strook
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het Edith Maryon College in Almere. • de Heemhuys opleiding. • de training zijnsgeoriënteerd begeleider.

•  de applicatieopleiding SP4-activiteitenbegeleiding van het Edith Maryon College te Zeist. • de voortgezette

opleiding verpleegkundige bij Plegan. • de postacademische opleiding antroposofische psychotherapie van de

NVAP. • een coaching project schilderkunst o.l.v. Henk Hage. • de opleiding Natuurvoedingsconsulent van de

Kraaybeekerhof. • de MBO EVC procedure in het kader van de oprichting van een Heemhuys. • de ROC

opleiding van Hogeschool Helicon. • een cursus Karmakunde en Menskunde aan het Instituut voor

Biografiek. • het Madonna jaar bij Hanne Looy. • de opleiding aan de Academie voor Sociale Kunst ‘Impuls’

van de Zonneboom. • de Pulsar academie. • de opleiding ouderschapsconsulent aan het Instituut voor

Biografiek. 

Jongerenprojecten Eye to I, Hamburg, Duitsland € 2.400,- voor de 360 graden conferentie van
ConnActing.Bridge09 in Järna. Vierdejaars studenten van de Warmonderhof/Groenhorstcollege, Dronten

€ 1.900,- voor deelname aan de BD landbouwconferentie in februari 2009 te Dornach. Antroposofische

Jeugdgroep Odessa, Oekraïne € 1.000,- voor de zesde jeugdconferentie in Odessa van 27 juni t/m 5 juli
2009. De heer F. Khatib, Palestina € 3.055,- voor deelname aan het YIP programma in Järna, Zweden.
Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist € 2.160,- als bijdrage voor Nederlandse deelnemers aan de
februaridagen 2009 in Dornach. Goetheanum, Youth Section, Dornach, Zwitserland € 7.000,- uit het
Jeugdfonds voor de Connect jongerenconferentie 2009. € 10.000- voor ondersteuning van reiskosten ten
behoeve van projecten in 2009. The International Youth Initiative Program, Järna, Zweden € 20.000,- voor
algemene steun aan de YIP-projecten in het studiejaar 2009-2010. Stichting IDEM Nederland, Amsterdam

€ 3.000,- voor de voorbereiding van “Connectivity”, een netwerkconferentie die gehouden zal worden in

januari 2011 in Kaapstad, Zuid-Afrika. De heer A. Veller, Amsterdam € 900,- voor deelname aan de Tallberg
Conferentie 2009. Mevrouw H. Roessingh, Amsterdam € 900,- voor deelname aan de Tallberg Conferentie
2009. United Network of Young Peacebuilders, Den Haag € 3.500,- voor het Peace Education programma;
trainingen in vredesopbouw. IDEM - Identity through Initiative e.V., Basel, Zwitserland € 1.000,- voor het
“Lichtkeim” initiatief; hulp bij de opbouw van een buurthuis in Moissejevitchi, Rusland. Initiatiefgroep

Magneet, Zoetermeer € 3.750,- voor de Magneet festivaldagen ‘The rythm of life’ op 26 september 2009 en
9 januari, 6 februari en 6 maart 2010. Access to One World, Utrecht € 607,- voor de huur van een werkplek
bij ‘The Hub’ in Amsterdam. IDEM - Identity through Initiative e.V., Basel, Zwitserland € 3.000,- voor een
nieuwe flyer, de nieuwsbrief en het drukken van briefpapier. Initiatiefgroep Zinnia, Kasterlee, België € 880,-
voor een jongerenweekend in november 2009, met als thema ‘Wat jezelf beweegt beweegt de wereld’. PABO

Studenten Hogeschool Helicon, Zeist € 5.000,- voor een kunststudiereis naar Barcelona. Selbstschulungs-

Inititiative zur Bothmer Gymnastik, Stuttgart, Duitsland € 3.250,- voor een Bothmer-gymnastiek scholings-
project voor jongeren. € 750,- gerichte schenking. De heer P. Ploeg, Amsterdam € 240,- voor de driedaagse
training ‘The Art of Hosting’ in Oslo, Noorwegen. 

Muziek Utrechts Blazers Ensemble, Utrecht € 500,- voor het zomerproject “Nestdrang” 2009; concerten te
Utrecht en Amsterdam. Studentenvrouwenkoor Medusa, Utrecht € 500,- voor een concertreis naar Praag in
april/mei 2009. Muziekvereniging GSMG Bragi, Groningen € 750,- voor deelname aan het Spaanse ‘Festival
de Segovia’ in juli 2009. VU Orkest, Amstelveen € 1.000,- voor een zomer-projectreis naar Sofia: ‘Het VU-
orkest en de betoverende poppenkast’. Stichting Crea, Amsterdam € 1.000,- voor een jubileumtournee door
Italië en Slovenië in juni 2009. Voorbereidingsgroep Studiecentrum Antroposofie, Den Haag € 500,- garantie
+ € 148,50 gerichte schenking voor de opvoering van de opera Bastien et Bastienne. Stichting De Marge,

Hengelo € 3.000,- voor het project ‘De Sater en de vrouw uit Magdala’ van Muziektheater ImpAkt. Euritmie

&Theater Impresariaat, Zwolle € 1.500,- voor een serie concerten in november 2009. Mevrouw J. Moes,

Helsinki, Finland € 1.000,- voor een tournee door Nederland met het programma “Noorderwind” in januari
2010, een programma van Finse liederen. Stichting Vrienden Nederlands Studenten Kamerkoor, Groningen
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€ 1.000,- voor de landelijke Studenten Scratch, een klassiek concert voor studenten uit heel Nederland.

Muziektheater Hollands Diep, Dordrecht € 10.000,- voor de Turks-Nederlandse opera ‘De Lege Wieg’.
Stichting Haren & Snaren, Den Haag € 3.000,- gerichte schenking. 
Pedagogie The Periodic Seminar in Russia, Moskou, Rusland € 5.000,- algemene steun voor het schooljaar
2009. Vrijeschool Chengdu, China € 5.000,- voor deelname van de leraren van de school aan de Asian Pacific
Conference en de Anthroposophical Conference in Manilla op de Filippijnen in mei 2009. Ogólnopolski

Zwiazek Stowarzyszén Wspierajacych, Bielsko-Biala, Polen € 3.000,- voor de zomercursus Waldorf pedagogie
2009 in Bielsko-Biala. Goetheanum Pädagogische Sektion, Dornach, Zwitserland € 5.000,- voor reiskosten
van deelnemers aan de Asian Pacific Teacher Training 2009 in Manilla. Internationale Stiftung Freie

Waldorfschule Tbilisi, Georgië € 2.000,- voor de aanstelling van een nieuwe leerkracht. Vrije School Parcival,

Amstelveen € 450,- voor de Parcival Olympiade in juni 2009. Saluto - Genese v.z.w., Sint-Pieters-Rode,

België € 6.000,- voor het uitgeven van bundels en boeken over kinderverzorging en opvang en het verzorgen
van het secretariaat van deze ‘beweging voor een gezonde kindertijd’. Mevrouw L.E. Mihaileasa, Boekarest,

Roemenië € 500,- voor deelname aan de Duitse week in Witten/Annen. Associaçao Comunitária Micael, Sao

Paulo, Brazilië € 4.500,- voor het project ‘Sein und werden’, voor kinderen met leerproblemen. Aregnasan

Vrije School Jerevan, Armenië € 234,- voor vliegtickets van twee gastdocenten naar Yerevan. € 1.140,- voor
deelname van twee docenten aan het Kasseler seminar in juni/juli 2009. Mevrouw J. Vodvárková, Semily,

Tsjechië € 400,- voor deelname aan de 15e ‘Internationale Deutsche Woche’ in april 2009 in Witten/Annen.
Mevrouw U. Urbaniec - Stachowiak, Krakau, Polen € 450,- voor deelname aan de 15e ‘Internationale
Deutsche Woche” in april 2009 in Witten/Annen. Mevrouw M. Jaskowiec, Krakau, Polen € 450,- voor deel-
name aan de 15e “Internationale Deutsche Woche” in april 2009 in Witten/Annen. Mevrouw G.I. Colea,

Boekarest, Roemenië € 300,- voor deelname aan de 15e “Internationale Deutsche Woche” in april 2009 in
Witten/Annen. Stichtse Vrije School, Zeist € 13.000,- voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek door
NIVOZ. South African Federation of Waldorf Schools, Amsterdam € 2.500,- als bijdrage voor het salaris van
Dick de Rooij. Waldorfzentrum für Vorschulpädagogik Moskou, Rusland € 3.000,- algemene bijdrage voor
het jaar 2009. Stichtse Vrije School, Zeist € 1.500,- voor reis- en verblijfskosten voor een spreker tijdens de
conferentie ‘Spiritueel Onderwijs Wereldwijd’ in september 2009. Roshni, Lahore, Pakistan € 10.000,- voor
de aankoop van een stuk grond. European Forum for Freedom in Education, Witten, Duitsland € 3.000,- voor
de voortgang van het werk van EFFE. AmWort, Dornach, Zwitserland € 2.500,-voor de startkosten van de
nieuwe spraakopleiding. Freunde der Erziehungskunst, Berlin, Duitsland € 3.500,- voor de renovatie van het
dak van de Vrijeschool in Krivoj Rog, Oekraïne. Schweizer Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in

Kiev, Solothurn, Zwitserland € 2.000,- voor het derde kunstjaar van de lerarenopleiding van het
Waldorfseminar in oktober 2009. The Periodic Seminar in Russia, Moskou, Rusland € 5.000,- voor een bij-
drage voor het schooljaar 2010. Mevrouw C.M. Boerwinkel, Haarlem € 530,- voor de themadag “Schatten van
Kinderen” op 1 november 2009. Mevrouw M. Moll, Breda € 350,- voor reis- en verblijfskosten naar Sint
Petersburg i.v.m. een door haar te geven cursus kunstzinnige therapie voor heilpedagogen. Mevrouw M. Moll,

Breda € 350,- voor een reis naar Sint Petersburg. IASWECE, Stockholm, Zweden € 4.000,- voor drie projec-
ten in 2009. Mevrouw M. Westermann, Amsterdam € 500,- voor algemene ondersteuning van de Vidya-
Aranya school in Goa, Zuid-India. Mevrouw K. Willemse, Zeist € 1.000,- voor een stage als leerkracht op de
Michael Oak Vrijeschool in Zuid-Afrika. Mevrouw A. de Vletter, Havelte, België € 12.000,- renteloze lening
voor de realisatie van een Heemhuys en de opleiding hiertoe. Internationale Assoziation für

Waldorfpädagogik (IAO), Stuttgart, Duitsland € 5.000,- ondersteuning voor een aantal projecten in het
komende jaar, waaronder werk met klassenleraren in Polen; leerplanwerk in Polen; een mentorproject voor

Hongaarse scholen en taalopleidingen voor leraren uit partnerlanden uit het voormalig Oostblok.

Internationaal Hulpfonds, Amsterdam € 700,- gerichte schenkingen. Stichting voor Rudolf Steiner



Pedagogie, Driebergen € 250,- gerichte schenking. Diverse kleine, niet nader gespecificeerde gerichte

schenkingen.

Therapie Mevrouw K. Totolyan, Yerevan, Armenië € 275,- voor deelname aan een seminar voor muziekthe-
rapeuten in Moskou in maart 2009. Cursisten Muziektherapie Oekraïne € 500,- voor een stage in Duitsland
voor vier muziektherapie cursisten uit Oekraïne. Mevrouw O. Denisova, Rusland € 300,- voor de reis- en ver-
blijfskosten voor een cursus oog-heileuritmie in Dornach. 

Universiteit Mevrouw M. M. Sam, Dornach, Zwitserland € 20.000,- voor de drukkosten van haar proef-
schrift. Mevrouw L. Berkhout, Leiden € 7.290,- als renteloze lening voor ondersteuning van het promotieon-
derzoek “Ruimte voor ontwikkeling”. Origenes Instituut Zeist € 1.000,- gerichte schenking voor de bijzonde-
re leerstoel esoterisch Christendom. Institute for Social Banking e.V., Bochum, Duitsland € 3.000,- voor de

projecten van het instituut in 2009. Alanus Hochschule Alfter, Alfter, Duitsland € 13.000,- voor de verlenging
van het docentschap van Pieter van der Ree voor het jaar 2009/2010. Christine Gruwez, België € 41.299.-
voor haar studie naar Manicheïsme. Een gedeelte van dit bedrag bestaat uit schenkingen door derden via de

Vriendenkring Christine Gruwez. Mevrouw M.J. Gijsberts, Amsterdam € 12.000,- als renteloze lening voor
het tweede jaar van het promotieonderzoek: ‘Spirituele zorg aan het einde van het leven in het verpleeghuis’.

Mevrouw P. van Gemert, Nijmegen € 8.500,- als renteloze lening voor het promotieonderzoek “Androgynie
als kern van de Gnosis”. Mevrouw E. Kieft, Torquay, Devon, Groot Brittannië € 10.000,- als renteloze lening
voor het derde jaar van het promotieonderzoek: ‘Dancing as a tool for emotional and Mental Wellbeing and

Personal Growth’ aan de Roehampton University in Londen. Oxford Brookes University, Groot-Brittannië

€ 32.433,- voor de bijzondere leerstoel “Social Sculpture” van Walter Kugler. 

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 inkomsten belasting 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
achtereen volgende 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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Iona Stichting

Herengracht 276

1016 BX Amsterdam 

Tel: 020 - 623 33 53

Fax: 020 - 627 48 56

E-mail: iona@iona.nl 

Internet: www.iona.nl

ING rekeningnummer: 16.38.900

colofon

Foto’s: uit Iona-archief

Vormgeving: Gerard Bik bno, Den Haag

Druk: Zijlstra Drukwerk, Rijswijk

Papier omslag: 240 grams Officio Wit - FSC Mixed Credit

Papier binnenwerk: 115 grams Munkenprint Cream 1.5 - FSC Mixed Credit

Oplage: 1250 exemplaren

Februari 2010
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