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Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers

Doelstelling van de Iona Stichting 

Het doel van de Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele
en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op ini-
tiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van antropo-
sofie en de door haar geïnspireerde pedagogie, gezondheids- en gehandi-
captenzorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie, beeldende en
muzische kunsten, religieuze vernieuwing, alsmede architectuur, monu-
mentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur en actieve kunstwaar-
neming.

Doelgroep

Doelgroep is voor de Iona Stichting een te abstract begrip, want het gaat
om concrete initiatiefnemers en schenkers, niet om een groep. Het zijn
individuele mensen. De Iona Stichting is een knooppunt van schenkers,
aanvragers, studenten, kunstenaars, bestuurders, medewerkers, leveran-
ciers, vrienden en belangstellenden uit de sfeer van maatschappelijke ver-
nieuwingen, cultuur en antroposofie.
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Iona Stichting Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010

Voorwoord

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag aan.

Schenken uit betrokkenheid en inzicht is de kernactiviteit van de
Iona Stichting. Wij voelen betrokkenheid bij hen die ons met ver-
nieuwende vragen benaderen en bij hen die ons het vertrouwen
schenken met financiële of andersoortige steun. Daarbij vragen wij
transparantie. Dit ideaal is de sturende kracht bij de bestedingen, de
bedrijfsvoering en de beleggingen van de Iona Stichting.

Aan alle schenkers en initiatiefnemers: hartelijk dank voor de
samenwerking in 2010!

Wij willen u graag verslag doen van dit jaar waarin, naast de con-
sistentie van de aanvragen, ook de samenhang ervan met de doel-
stellingen van de Iona Stichting opviel.
We hebben er naar gestreefd de verslaggeving op algemeen en
financieel gebied te verbeteren, mede met behulp van de adviezen
van de Transparant Prijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan
Nederlandse charitatieve instellingen die het meest inzichtelijke en
onderscheidende jaarverslag presenteren.

Uit het jaar 2010 kwam De vrijheid van de professional als thema
naar voren. Dit belangrijke onderwerp wordt tevens het thema van
onze jaarvergadering op 18 maart 2011. Een uitnodiging voor de
vergadering vindt u bij dit verslag.

Tot slot wil ik u nogmaals danken en met u vooruit kijken naar
2011. Wij hopen er samen met uw vertrouwen een innovatief jaar
van te maken.

Namens bestuur en medewerkers,

Ignaz Anderson, directeur
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Een blik op 2010

De vrijheid van de professional

In 2010 waren tal van indrukwekkende tentoonstellingen te zien in Nederland:
De topstukken van het Berlijnse Brücke Museum in Groningen, Kandinsky en
Der Blaue Reiter in Den Haag, De geheime schilderijen van Hilma af Klint in
Arnhem en Van Matisse tot Malevich in Amsterdam. Het Kunstmuseum in het
Duitse Wolfsburg opende de spraakmakende expositie Rudolf Steiner; Die
Alchemie des Alltags. Over Rudolf Steiner als beeldend kunstenaar.
Een overeenkomstig element in het werk van de kunstenaars uit deze tentoonstel-
lingen is hun wil tot maatschappelijke vernieuwing met als kernideaal:  persoon -
lijke vrijheid. Samenwerken in groepen achtten ze daarbij essentieel: in loges,
salons en kunstenaarskolonies werden oosterse en westerse wijsheden samenge-
smeed tot vernieuwende ideeën. Het moest revolutionair anders! Alle genoemde
groeperingen liepen aan tegen de grenzen van maatschappelijke acceptatie en
velen werden door de heersende opvattingen verguisd. Nu, honderd jaar later, zien
we niet alleen een herwaardering van hun kunst, maar ook het opkomen van
overeenkomstige gevoelens.

Rampen en uitputting van natuurlijke bronnen tonen ons de grenzen van het
maakbare. Deze maatschappijbrede crisis vraagt om een herijking van waarden,
vergelijkbaar met die van een eeuw geleden. Zoals Wassily Kandinsky zijn zoek-
tocht als lid van Der Blaue Reiter omschreef:

“We zoeken opnieuw naar de natuur, en wel naar de oorsprong daarvan in
kosmische zin. Uiteindelijk is abstracte kunst een bron-studie naar natuur-
ordening. Deze krachtwerking vinden we terug in geometrische hoofdvormen
met hun wetten".
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De essentie De essentie werkzaam makenOp zoek naar de essentie



Vandaag zijn we opnieuw op zoek. Niet langer in salons, genootschappen, of ande-
re niches, maar in de maatschappij als geheel. Er heerst chaos en er moet iets
gebeuren. Oude sociale vormen lijken niet meer te werken en in veel beroepen
raakt de essentie in de knel. Oud Rabo-topman en SER-voorzitter Herman Wijffels
riep in dit verband op om te “zoeken naar nieuwe coördinaten.” Dit vraagt ons
inziens dat we in een omvattende zin, met kosmisch bewustzijn, gelijktijdig naar
de hele mens en de natuur leren kijken.
Het ‘herwaarderen van alle waarden’ zoals Nietzsche het nastreefde, of de zoek-
tocht naar het immateriële van Der Blaue Reiter, is dus actueel. Omdat oude
 sociale vormen niet meer werken, worden we op vele terreinen gevraagd om de
structuur, het systeem, te verlaten en naar de essentie te zoeken in bijvoorbeeld
onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en economie. Het samenwerken met de
auteurs Arthur Zajonc en Otto Scharmer in 2010 maakte dit alles voor de Iona
Stichting nog actueler en concreet.

Kandinsky noemde deze zoektocht naar essentie Innerlijke Noodzaak. Alle
bestaande voorstellingen moesten tijdens die zoektocht worden losgelaten. Het
individuele waarnemingsstandpunt kan nooit het geheel overzien, het bewustzijn
kan dat wel. Het bewustzijn kan mens en wereld op elkaar betrekken en vernieuwd
werkzaam maken. Paradoxaal genoeg speelt gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid hierbij een doorslaggevende rol. Als hedendaags alchemist gebruikte Rudolf
Steiner hiervoor het begrip ethisch individualisme. De essentie van het hoogst per-
soonlijke is in het gezamenlijke te vinden. Of, zoals de titel luidt van het boekje dat
wij in 2008 uitgaven: Zonder Wij geen Ik.
Het biedt inspiratie om een samenhang, een alchemie, te proberen te ontdekken.
Neem bijvoorbeeld de overeenkomst tussen de vloeistofkringloop in de mens en
die in de natuur.
Wijsheidstradities die deze samenhang-scheppende-inzichten voor groei en ont-
wikkeling ondersteunen, staan volop in de belangstelling.

Het boeiende van deze tijd is dat meer en meer mensen uit ‘innerlijke noodzaak’ in
beroep en persoonlijk leven een groeiend bewustzijn ervaren. Ze voelen dat het
niet alleen anders moet, maar ook anders kan.

Het project Bouwstenen voor een Duurzame Gezondheidszorg, in 2010 geïnitieerd
door Weleda, het Bernard Lievegoedfonds en de Iona Stichting, is hier een goed voor-
beeld van. Dat het in de gezondheidszorg nog steeds gangbaar is te spreken over ziek-
te en het bestrijden daarvan, is opmerkelijk. Het bevorderen van gezondheid zou het
uitgangspunt moeten zijn. Deze ommekeer is even fundamenteel als logisch. Iedereen
kan het aanvoelen. De kern van de zaak is immers niet het systeem, maar de mens.
Dit besef vraagt om bouwstenen voor een toekomstgerichte visie waarin duurzaam-
heid als dienstbaar, samenhangscheppend inzicht centraal staat. Alle belanghebben-
den (artsen, verpleegkundigen, therapeuten, onderzoekers, verzekeraars, overheden)
dragen bij aan de behoeften van het individu, dat op zijn beurt verantwoordelijk-
heid neemt voor zijn eigen gezondheid.
Niet het systeemgestuurde protocol, maar de vrije wil van het individu bepaalt! Tal
van voorbeelden binnen de gezondheidszorg illustreren dat deze toekomstdroom in
het heden al wordt gerealiseerd. Bij het verder verwerkelijken van deze visie is
samenwerking tussen instellingen essentieel.
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Er wordt aan ons allen een daad gevraagd van tegenwoordigheid. Leidinggeven is
respect tonen voor deze daad van vrijheid, waardoor er ruimte ontstaat vanuit de
toekomst in het nu.

Bestuursverslag Iona 2010

Doelstelling, beleid en strategie
Het statutaire hoofddoel van de Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke,
culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin, in het bijzonder
geïnspireerd door antroposofie en kunst. Dit wordt toegespitst op zes beleids ter-
reinen met een internationale oriëntatie:
1 het verzorgen van een centrum voor dienstverlening, het secretariaat;
2 het verlenen van steun aan projecten;
3 het verlenen van steun aan studenten;
4 het ontplooien van eigen initiatieven;
5 het creëren en onderhouden van verbindingen, informatie, gesprekken, publi-

caties, conferenties, uitwisselingen en studiereizen;
6 het aantrekken van schenkingen om onze activiteiten te financieren.

Voor ons is dit doel een levende en richtinggevende kracht. 

De kern van onze missie is initiatiefkracht, initiatiefrecht van anderen, die finan-
ciële of feitelijke hulp vragen bij hun projecten, dan wel onze eigen initiatiefkracht
die we inzetten waar de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld in ons project
Antroposofie en Samenleving. Eén en ander wordt hieronder nader besproken.

Onze visie op de huidige maatschappelijke context is tweeledig. Aan de ene kant
zien we dat in de ondergrond nog steeds een diep verlangen naar ethiek en
gedeelde waarden leeft. Het Centraal Bureau Fondsenwerving maakte in 2010 een
“recordjaar” bekend met het hoogste bedrag aan giften ooit, ondanks de economi-
sche crisis. Anderzijds is er een groeiend wantrouwen en een wildgroei van con-
trolerende en kwantificerende sturingsprotocollen. Zo komt het dat mensen in
organisaties worden bedolven onder administratie- en managementtaken. Zo zeer,
dat een leraar geen tijd meer heeft voor een rustig gesprek met de ouders van een
leerling, of dat een zorgverlener zich vooral bezighoudt met het invullen van
lange lijsten in plaats van te luisteren naar de zorgbehoevende. Hiermee komt de
vrijheid van de professional in het geding. Deze actuele kwestie heeft de Iona
Stichting gekozen als thema van de Jaarvergadering 2011.

Samenleven met persoonlijke verantwoordelijkheid is een belangrijk uitgangspunt.
Dit streven komt in het bijzonder tot uiting in ons project Antroposofie en Samen -
leving. Ook degenen die bij de Iona Stichting studiefinanciering of financiering
voor een project aanvragen, proberen we persoonlijk aan te spreken: als mens met
eigen idealen. Na afloop vragen wij van iedereen een persoonlijke terugblik.

Het ontwikkelen van een eigen evaluatiemethode waarin de initiatiefnemer van
een project in beeld blijft en niet verdwijnt achter de gebruikelijke evaluatiefor-
mulieren, heeft de Iona Stichting dit jaar voortgezet. Wij vragen nu systematisch
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naar evaluaties van de aanvragers in hun eigen toon en stijl, desgewenst via een
link naar de eigen website. Bij vervolgaanvragen is de evaluatie van wat in de
vorige fase is bereikt essentieel. In de nieuwe opzet van onze website zullen de
evaluaties inzichtelijk worden gemaakt.

Samenwerking met collegastichtingen en gelijkgestemde initiatiefnemers speelde
in 2010 opnieuw een belangrijke rol. De Vereniging Fondsen in Nederland vroeg
directeur Ignaz Anderson meerdere malen een bijdrage te leveren aan een bijeen-
komst. Uit Duitsland kreeg hij het verzoek als gastheer op te treden bij het
komende Stiftungstreffen van een groep Duitse, Zwitserse en Zweedse stichtin-
gen. Verder maakt hij deel uit van het Amsterdamse Fondsenoverleg en van een
intervisiegroep van Fondsendirecteuren. Hij is lid van de Raad van Toezicht van de
GLS-Treuhand, onderdeel van de sociaal ecologische GLS-Bank in Bochum,
wereldwijd de oudste groene bank. 
Deze samenwerkingen zijn wederzijds betrokken, maar geheel onafhankelijk.
De Iona Stichting had dit jaar intensief overleg met Economy Transformers, een
netwerk van mensen die werken aan oplossingen om onderliggende economische
structuren en het waardensysteem te herzien. Hiermee willen de ruim 370 leden
een bijdrage leveren aan een transformatie van de economie. Deze groep staat
onder het beschermheerschap van Herman Wijffels, Ignaz Anderson is lid van de
stuurgroep. Ook waren er meerdere samenwerkingsverbanden met fondsen in de
gezondheidszorg. Rondom de boekpresentatie van Otto Scharmer en Arthur
Zajonc is nauw samengewerkt met Hein Dijksterhuis van bureau Unoo. Met
diverse onderwijsvernieuwers en jonge ondernemers wordt samengewerkt rond-
om een ander onderwijsparadigma. Knowmads is bijvoorbeeld zo’n partner en
Ignaz Anderson vervult hier een coachende rol. Vanzelfsprekend was er intensief
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contact met de Antroposofische Vereniging in Nederland en met de Algemene
Antroposofi sche Vereniging in het Goetheanum te Dornach, Zwitserland.

Belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen ervaart het bestuur voor-
al in de kleine omvang van de organisatie. Financiële uitdagingen zijn er ook,
vooral als een project van hoge kwaliteit onze financiële draagkracht te boven gaat
en wij ons tot het uiterste inspannen om hulp van particulieren of collega-stich-
tingen te verkrijgen. Hun hulp stemt tot grote dankbaarheid.

De uitkeringsquote van de Iona Stichting als percentage van het vermogen is met
8,7% zeer hoog in vergelijking met andere fondsen in Nederland. Een zo hoog
uitkeringspercentage kan een risico voor de continuïteit van de stichting meebren-
gen. Maar het bestuur hanteert continuïteit niet als een abstracte doelstelling. Wij
vertrouwen liever op onze schenkers. Zolang de projecten die we ondersteunen of
initiëren werkelijk waardevol zijn, mogen we hopen dat onze schenkers dit zien en
ons niet in de steek laten. We beschouwen deze hoop als de basis van onze conti-
nuïteit.

De impact van de kredietcrisis op de bestedingen is gering geweest, omdat de keuze
werd gemaakt noch onze steun aan projecten, noch onze eigen activiteiten daaron-
der te laten lijden. Dit is opgevangen door op het vermogen in te teren, waardoor
het van 19 miljoen (eind 2007) geslonken is tot 13 miljoen (eind 2008). Via een
tussenstand van 15 miljoen (eind 2009) is het vermogen inmiddels weer gestegen
tot 16 miljoen (eind 2010), waardoor wij een begin konden maken met de opbouw
van een nieuwe egalisatiereserve. Dit om beleggingsrisico’s af te  dekken.

Toekomstige ontwikkelingen waar wij rekening mee moeten houden zijn draconi-
sche bezuinigingsmaatregelen op twee fronten. Allereerst in Nederland, waar het
gedoogkabinet de cultuur aan zijn laars lapt. Maar ook in het Zwitserse
Goetheanum, het centrum van de Antroposofische beweging, moeten miljoenen
bezuinigd worden; reorganisatie is dringend noodzakelijk. Probleem is mede de
waardedaling van de euro ten opzichte van de Zwitserse Frank. Immers, het
merendeel van de contributies aan het Goetheanum komt binnen in euro’s en die
zijn in drie jaar tijd 20% minder waard geworden. Voor het Goetheanum is het
erg moeilijk om deze gaten te dichten, hetgeen resulteert in een verhoogde druk
op bevriende stichtingen zoals de Iona Stichting.
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‘Governance’
‘Goed bestuur’ vereist een heldere structuur, transparante processen en het onder-
kennen van blinde vlekken bij directie en bestuurders. Meestal wordt om laatstge-
noemde reden een systeem van zittingstermijnen gehanteerd, maar de Iona
Stichting kiest voor een ander middel om de gezichtspunten en de perspectieven
scherp te houden.

Ten eerste houden wij nadrukkelijk rekening met een leeftijdsspreiding binnen
het bestuur. Zo hebben wij de gewoonte bestuursleden liefst al in hun studenten-
leeftijd aan te trekken. Hierdoor zijn zij in staat met hun onbevangenheid en soms
revolutionaire vragen de oudere bestuursleden bij de les houden en onderwijl zelf
ervaring op te bouwen. De zittingstermijn eindigt overigens met het zeventigste
levensjaar, waarna het bestuur de termijn maximaal twee jaar kan verlengen.

Er is een nieuw systeem van tweejaarlijkse interne evaluaties van alle bestuursle-
den ingevoerd. De onderlinge feedback op ons functioneren werd goed voorbereid
en functioneerde als het stemmen van de instrumenten in een ensemble: na de
stemming klonk het zuiverder. De evaluaties werden ervaren als een waardevol
middel, en niet alleen voor het bestuur. Ook voor de kring van medewerkers werd
een evaluatieronde georganiseerd.

De besluitvormingsstructuur bij de Iona Stichting is als volgt: het Dagelijks
Bestuur (DB) is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen. De functies van het
DB zijn beleidvormend en toezichthoudend. Het DB maakt, naar Angelsaksisch
model, deel uit van het Algemeen Bestuur (AB). Wij ervaren dat dit model uitste-
kend functioneert.
Ignaz Anderson neemt als directeur deel aan alle beraadslagingen: maandelijks
met het DB en elk kwartaal met het AB. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van het werk, voor het secretariaat met vier medewerkers, maar ook - en dat
is uitzonderlijk - voor het uitvoerende werk van de bestuursleden. In het project
Antroposofie en Samenleving is bestuurslid Clarine van Lookeren Campagne
benoemd als projectleider. De directeur ziet erop toe dat dit niet tot belangenver-
strengeling leidt. Mocht dit zich toch voordoen, zal hij een beroep doen op het AB.
De penningmeester wordt bijgestaan door een Financiële Commissie. Daarin
neemt naast de directeur en de voorzitter ook een externe deskundige zitting,
Floris Lambrechtsen, gespecialiseerd in verantwoord beleggen.
Naast de gewone vergaderingen zijn de bestuursleden vrijwel wekelijks actief in
commissies, besprekingen met aanvragers, projectbijeenkomsten, openingen,
representaties en intern beraad. Toch kent de Iona Stichting geen bonussen of
andere toeslagen en de bestuurleden ontvangen geen enkele bezoldiging. Wanneer
een bestuurslid wordt aangesteld als projectleider is in die hoedanigheid wel
bezoldiging mogelijk, zoals het geval is in voornoemd project.

De behandeling van aanvragen wordt voorbereid door de directeur en het secreta-
riaat. Zij selecteren de buiten het doel vallende aanvragen en de directeur wijst
deze direct af om nodeloze wachttijd bij de aanvrager te voorkomen. Aanvragen
binnen het doel, ook de twijfelgevallen, gaan naar het DB en worden, mits com-
pleet, binnen twee maanden behandeld.
Voor financiering uit de eigen middelen van de Iona Stichting geldt een aantal
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uitsluitingscriteria: geen financiering buiten ons
doel, geen financiering achteraf, geen exploitatiefi-
nanciering en geen financiering van gebouwen.
Voor steun uit fondsen gelden ruimere criteria,
afhankelijk van de richtlijnen van de schenker die
het fonds bij de Iona Stichting heeft onderge-
bracht.
Het belangrijkste criterium bij de beoordeling is de
consistentie van de aanvraag: er dient voldoende
samenhang te zijn tussen ideaal en doelgroep; de
voornemens en het financieringsplan moeten con-
creet zijn, evenals de weg waarlangs de aanvrager

het ideaal wil realiseren. De Iona Stichting beoordeelt elke aanvraag op de eigen
merites, zonder dwingende beoordelings-systematiek.
In beginsel maken wij geen onderscheid naar land van herkomst van projecten,
maar aanvragen uit landen buiten Europa kunnen wij alleen honoreren als wij in
het betreffende land voldoende betrouwbare contacten hebben om de aanvragen te
beoordelen.

Bestuurssamenstelling en nevenfuncties
Directeur Ignaz Anderson, pedagoog en voorheen verbonden aan de Vrije School te
Den Haag, heeft een nevenfunctie als lid van de Raad van Toezicht van de GLS
Treuhand e.V. Daarnaast is hij lid van de stuurgroep Economy Transformers en
coach binnen Knowmads. Voorzitter Michiel ter Horst is jurist en was lange tijd
verbonden aan de Vrije Hogeschool. Hij is tevens voorzitter van de Stichting
Rudolf Steiner Vertalingen. Penningmeester Jan Huisman is organisatieadviseur
bij Bureau Hasper en van der Torn en bestuurslid van de Stichting Inspiratie voor
Duurzame Gezondheidszorg. Ook is hij lid van de Raad van Toezicht Vrije School
Widar. Secretaris Clarine van Lookeren Campagne leidt de projectgroep
Antroposofie en Samenleving samen met Ignaz Anderson, Jan Huisman en
Michiel ter Horst. Clarine is tevens verbonden aan het Bernard Lievegoed College
for Liberal Arts (voorheen Vrije Hogeschool) en zij is werkzaam als organisatie-
ontwikkelaar en coach. Lili Chavannes, bestuurslid, is theoloog en biografisch con-
sulent. Deze vier vormen het Dagelijks bestuur binnen het Algemeen bestuur.
Verdere bestuursleden zijn vice-voorzitter Merlijn Trouw, directeur-bestuurder van
woon- en werkgemeenschap OlmenEs. Maarten de Jong is partner bij Advies-
bureau Ethics & Business Integrity Services en lid van de Raad van Toezicht Vrije
School Widar. Selma Steenhuisen is naast Kaos Pilot ook werkzaam als consultant
voor Ashoka Nederland. Daarnaast is Selma oprichter en voorzitter van
XS21World en bestuurslid van Knowmads. Maarten Roest Crollius is rector van het
Geert Groote College.

Activiteiten en bestedingen
Na de thema’s Verbinden en Vertrouwen was in 2010 de vervolgstap het jaarthe-
ma Schenken in vrijheid, tot vrijheid. Het gaat hierbij om het verzorgen van tus-
senmenselijke ruimte, waarin van twee kanten een vertrouwensband kan groeien.
Wij ervaren dagelijks hoe de kracht van vertrouwen bij het verlenen van steun
een aanvrager vleugels kan geven. De schenker geeft niet alleen geld, maar ook
die vleugels aan de initiatiefnemer.
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In volgorde van bovengenoemde statutaire beleidsterreinen waren onze activitei-
ten en bestedingen de volgende:
Het secretariaat als een centrum van dienstverlening staat ten dienste van mensen
met een ideëel doel, zonder daar enige kosten voor in rekening te brengen. Wij
administreerden initiatieffondsen, partnerfondsen, werkfondsen, endowmentfond-
sen, fondsen op naam, een studiefonds en een Vriendenkring. 
Onze administratieve diensten voor het Internationaal Hulpfonds (IHF) hebben
geresulteerd in de verbetering van de (financiële) administratie voor het IHF. Deze
samenwerking werd in goed overleg beëindigd. Op het secretariaat kwam daar-
door ruimte vrij om extra aandacht te geven aan de fondsen op naam, waaronder
initiatieffondsen en partnerfondsen. Daarin kan een schenker bedragen doneren
die in datzelfde jaar al fiscaal aftrekbaar zijn, ook als het uiteindelijke doel van de
donatie in één van de volgende jaren gekozen wordt. Door zorgvuldige persoonlij-
ke afstemming kan de oprichter van zo’n fonds een partnership met de Iona
Stichting ontwikkelen. Dit heeft voor beide partijen voordelen: de schenker ver-
leent extra armslag aan de Iona Stichting en wij staan de schenker terzijde met
ons netwerk, onze ervaring, praktische en fiscale deskundigheid, mogelijkheden
tot co-financiering, en levensvreugde. Want schenken geeft vreugde en plezier,
enorm veel plezier, mits de schenking met inzicht, deskundigheid en in goed
onderling contact tot stand komt.

Bij de behandeling van aanvragen werkt het secretariaat snel. Zo snel, dat projec-
ten binnen twee maanden een beslissing en eventueel ook betaling kunnen ver-
wachten. Op de website staan onder het kopje steun aan projecten de aandachts-
punten die bij het indienen van een aanvraag van belang zijn.

Binnen het secretariaat was Sonja Bönisch verantwoordelijk voor de boekhouding,
Frouke Flieringa voor de verwerking van de projectaanvragen, Afke van Aalderen
voor de studiefinancieringen en Christine Geertsema voor projectevaluatie en
communicatie.
De directeur en de secretariaatsmedewerkers kwamen iedere donderdag bijeen
voor een werkoverleg.

De jaarlijks verschijnende Iona Nieuwsbrief maakt het mogelijk om speciale
onderwerpen onder de loep te nemen. De laatste Nieuwsbrief was gewijd aan o.a.
jeugdprojecten. Wij zijn de schenkers die daarop spontaan in totaal €1967,- heb-
ben overgemaakt bijzonder dankbaar.

De steun aan projecten heeft, zoals gezegd, niet geleden onder de kredietcrisis.
De inkomende aanvragen gaven een rijke blik op de samenleving, de noden, de
idealen, de vernieuwingen. De creativiteit en initiatiefkracht van de aanvragers
staat in het centrum van de aandacht bij toekenningen door het bestuur. Wij wer-
ken dan ook niet met vooraf vastgestelde budgetten per categorie. Een optelling
per categorie is hieronder dan ook niet gemaakt, want dat zou ten onrechte de
schijn wekken dat die optelling bij de besluitvorming een rol speelt.
Naast de vraag of een aanvraag in de doelstelling past is het belangrijkste criteri-
um bij de beoordeling of een project consistent is, dat wil zeggen: creëert de aan-
vrager samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en financieringsplan van het
project? 

2
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Er zijn 404 aanvragen binnengekomen, waarvan het bestuur er 174 honoreerde.
In totaal kende het bestuur €1.417.423,- toe. Een deel van de projecten heeft
eigen websites die te vinden zijn via de bekende zoekmachines op internet. De
betreffende koppelingen zullen ook in de vernieuwde versie van onze website
worden opgenomen.

Studiefinanciering voor antroposofische beroepsopleidingen.

Afke van Aalderen heeft aangekondigd dat zij haar werk voor studiefinanciering
wil afronden. Het bestuur heeft nog geen beslissing genomen over de verdere
stappen. Terugkijkend op het verslagjaar schrijft Afke: ‘Nu heel wat antroposofi-
sche beroepsopleidingen in Nederland en Duitsland door de overheid erkend wor-
den, kunnen studenten aan deze opleidingen ‘normale’ studiefinanciering krijgen.
De Iona Stichting krijgt daarom minder aanvragen dan vroeger. Dat geeft ons de
gelegenheid om met meer rust en aandacht de aanvragen te lezen en de gesprekken
met de studenten te voeren. We hebben in 2010 in verhouding weinig Nederlandse
en Duitse studenten geholpen, maar relatief veel Koreaanse. In Zuid Korea is de
Vrije School een nieuw fenomeen. De studenten die nu naar Europa komen om
leraar of euritmist te worden, spreken allemaal over het slechte onderwijs in hun
geboorteland. Ze hebben de ambitie om na terugkeer iets bij te dragen aan een
verbetering van het onderwijssysteem. We hopen dat ze, nu ze gezamenlijk naar
Europa zijn gekomen, ook bij terugkeer elkaar zullen steunen en stimuleren.’

‘Iona initiatieven’: eigen activiteiten van de Iona Stichting.

Antroposofie en Samenleving (Project A&S). Het gezamenlijke veld van antropo-
sofische organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan
meestal gedacht wordt. Toch is er volgens directeuren en leidinggevenden veel te
verbeteren, met name in het integratieproces tussen de antroposofische levensvi-
sie enerzijds en de vereiste moderne budgetterings-, beheers- en verantwoordings-
technieken anderzijds. De vrijheid van de professional is in het geding. In Project
A&S spannen wij ons in om antroposofische organisaties te helpen een brug te
slaan tussen hun eigenlijke idealen, de noodzakelijke managementtechnieken en
hun maatschappelijke werkzaamheid. Als inspiratiebronnen gebruiken wij, naast
het Krachtenveldmodel van Bureau Hasper en van der Torn, de boeken Theorie U
van Otto Scharmer en Meditatie van Arthur Zajonc. Projectleider is Clarine van
Lookeren Campagne. Er is in het verslagjaar veel tot stand gekomen in dit project.
De hierboven vermelde boeken Theory U en Meditation werden op ons initiatief
vertaald en de beide auteurs gaven gehoor aan onze uitnodiging om naar
Amsterdam te komen voor de boekpresentatie en voor workshops. Scharmer en
Zajonc kenden elkaar al wel, zij hadden echter nog niet eerder samengewerkt.
Tijdens het uitverkochte evenement lieten zij zien hoe hun benaderingen als com-
plementaire delen op elkaar aansluiten. 

Leergesprekken. Tot op heden verzorgde de Iona Stichting vier reeksen van vier
leergesprekken voor telkens 10 tot 16 directeuren en leidinggevenden, waaronder
ook een reeks voor koepelbestuurders en een aantal in-company trajecten. Aan
het slot van het verslagjaar werd een uitgebreide evaluatie van het project georga-
niseerd, waarbij dertig bestuurders, directeuren en leiding gevenden de moeite
namen om interviews of geschreven feedback aan ons terug te geven, waarvoor
wij zeer dankbaar zijn.
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Uit de reacties blijkt een grote waardering voor het project Antroposofie en
Samenleving. Daaruit komt de vraag naar een vervolg naar voren: ‘Iona Stichting,
help de vlam brandend te houden vanuit jullie onafhankelijk positie’ en ‘De Iona
Stichting is nog niet klaar, zij kan dit onafhankelijke vrijheidsplatform blijven
inzetten van intervisie tot en met landelijke congressen’. Partnership met Iona als
externe stichting blijkt werkzaam en schept vruchtbare netwerken. 
Bemoedigd door de positieve uitkomsten van de evaluaties hebben wij ons voorge-
nomen in het komende jaar een uitgebreidere reeks van negen bijeenkomsten
(van één tot drie dagen) te organiseren onder de naam Leergesprekken
Antroposofie en Werk, en, in samenwerking met de Begeleidingsdienst en
Hogeschool Helicon, een reeks Leergesprekken voor Leidinggevenden.

De Iona Award, een volgend onderdeel van het project A&S, is een prijs die wij in
het verslagjaar uitgaven voor de meest inspirerende verzoeken om steun bij initia-
tieven voor persoonlijke extra scholing met instemming van de werkgever.
De prijs bestaat uit een bijdrage in de kosten van de gekozen opleiding. Aan in
totaal 72 personen hebben wij tot nu toe een bedrag van ruim € 100.000,- uitge-
keerd. Ook dit project werd in de bovengenoemde evaluatie betrokken, hetgeen
resulteerde in 28 interviews met Award-ontvangers in antroposofische instellin-
gen en 10 interviews met hun leidinggevenden. 

Een voorbeeld uit één van de interviews: ‘Sacha heeft dit jaar een Award ontvan-
gen, die haar in staat heeft gesteld met de opleiding tot antroposofisch verpleeg-
kundige te beginnen. Ook haar werkgever betaalt mee. Sacha vindt het goed dat
de Iona Stichting de werkgever onder druk zet om een deel van de opleiding te
betalen als het om een opleiding van werknemers in vaste dienst gaat. Zij wil
benadrukken, dat de Iona Stichting dat vooral moet blijven doen. Zij vindt het
‘super’, dat er zo’n instelling als de Iona Stichting bestaat die de mogelijkheid van
zo’n Award aanbiedt! Sacha was onbekend met de Iona Stichting en ze dacht aan-
vankelijk, dat het om een grote organisatie ging. Ze ontdekte, dat het een kleine
organisatie is, waarin het om mensen draait. De Stichting is zo kleinschalig, dat de
mensen van de Stichting het zelfs de moeite waard vinden om af en toe iets te
horen van de mensen die een Award ontvangen.’
In de samenvatting schrijft de interviewster: ‘Opvallend in de verhalen is de toe-
gevoegde waarde van de genoten opleidingen. Met de opgedane kennis onder-
scheiden de meeste aanvragers zich op persoonlijk gebied, maar ook in hun functi-
oneren. Mensen zijn gemotiveerd, komen meer in hun kracht dan voorheen, spre-
ken zich meer en helderder uit, worden vitaler, zichtbaarder en ondernemender
door toegenomen zelfbewustzijn. Vaak is de impuls om aan de opleiding te begin-
nen voortgekomen uit een gevoel stil te staan, behoefte te hebben aan nieuwe
inspiratie, focus, kennis en groei.’ 

Ondanks alle positieve reacties hebben wij toch overwogen of wij niet te veel
blootstaan aan het gevaar van versnippering en of het niet nodig is onze krachten
meer geconcentreerd in te zetten. Dit bracht ons tot het besluit om in de toekomst
geen nieuwe Awards meer uit te geven.

Project Bouwstenen voor duurzame gezondheidszorg. Op 10 september vond een
inspirerende Invitational conference plaats in de Triodosbank over Impulsen voor
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een toekomstige gezondheidszorg. De Netwerk Universiteit van het Bernard
Lievegoedfonds, Weleda en de Iona Stichting (vertegenwoordigd door Ignaz
Anderson en Jan Huisman) organiseerden dit gezamenlijk door hun netwerken en
expertise te verbinden.

Vriendenkring Christine Gruwez. Op initiatief van de Iona Stichting en van een
drietal reisgenoten van Christine Gruwez is de Vriendenkring Onderweg met
Christine Gruwez sedert medio 2007 actief, waardoor deze filosofe en Iraniste
intensief kon werken aan haar onderzoek naar het Manicheïsme. Inmiddels heeft
zij besloten dit werk een ruimere opzet te geven dan die van een wetenschappelijk
proefschrift. Bij de oprichting van de Vriendenkring was deze mogelijkheid al
voorzien.

Leerstoel in Tilburg van Prof. dr. Bastiaan Kees Zoeteman, Duurzaamheid in inter-
nationaal perspectief, bij Telos, onderdeel van het Tilburg Sustainability Centre.
Naast onderzoek op het gebied van globalisering en duurzame ontwikkeling voor
Globus werkt de heer Zoeteman bij Telos aan het bevorderen van duurzame ont-
wikkeling bij bedrijven en overheden. De Iona Stichting maakte samen met de
Triodos Foundation na zijn pensionering verlenging van het onderzoek mogelijk.

Leerstoel Architectuur in Alfter bij Bonn van Prof. Pieter van der Ree. De op ons
initiatief ingestelde en door ons goeddeels gefinancierde leerstoel richt zich op de
organische architectuur. Ook deze leerstoel kon na evaluatie worden gecontinueerd.

Leerstoel in Oxford van Prof. Dr. Walter Kugler, directeur van het Rudolf Steiner
Archiv in Dornach. Deze leerstoel aan de Brookes University in Oxford is op ons
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initiatief ingesteld en wordt tevens door ons gefinancierd. Het wetenschappelijk
werk van Prof. Kugler in het Rudolf Steiner Archiv wordt hiermee erkend als
onderzoek aan deze universiteit. Wij hebben dit project met instemming van alle
betrokkenen opnieuw gecontinueerd.

Proefschriften. Wij streven ernaar proefschriften van mensen in ons werkveld te
entameren. In dit kader steunden wij de promovendi Drs. Maurits in ’t Veld,
Zutphen, bij het onderzoek Human Environment, Conditions for an evolutionary
explanation of meaning; mevrouw Jeannette Boertien, Leiden, bij het onderzoek
naar De productie en functie van textiel in het gebied ten oosten van de Jordaan,
archeologie van de zuidelijke Levant; Ir. Anton Nigten, Wageningen, bij zijn veld-
proef met schapen op proefboerderij "Droevendaal"; een onderzoek naar het
dynamiseren van mest; Mevrouw Drs. Gerrie Strik, Bunnik, bij haar onderzoek
Hoe biografisch schrijven een bijdrage kan leveren aan de constructie van post-
moderne identiteit; Drs. Martyn Rawson, Horst, Duitsland bij zijn onderzoek
Enhancing sustainable professional learning through blending the generation of
intuitive and empirical knowledge in practice-based research and in collegial dis-
course in learning communities; Mevrouw Drs. Eline Kieft, Torquay, Devon,
Engeland, bij haar onderzoek: Dancing as a tool for emotional and Mental
Wellbeing and Personal Growth; en de heer Drs. Tom Peetoom, Rotterdam voor
zijn promotie onderzoek aan de Universiteit voor Humanistiek over organisatie-
ontwikkeling.
De bedragen zijn vermeld in het projectenoverzicht.

Goetheanum Meditation Initiative Worldwide met Arthur Zajonc e.a.. Met de
Zwitserse Stiftung Evidenz en de Vidar Stiftelsen uit Zweden schiepen wij de
basis voor deze belangrijke internationale initiatiefkring. Het doel van de kring is
het maken van een nieuwe, internationale aanzet voor het meditatieve leven in de
antroposofische beweging. Directeur Ignaz Anderson maakt deel uit van de kern-
groep. De actieve steun van het bestuur van de Algemeine Anthroposophische
Gesellschaft in Dornach is daarbij een stimulerende kracht. De administratieve
basis van de kring ligt bij de Iona Stichting.

Verbindingen verzorgen.

Wij onderhielden dit jaar naast de hierboven genoemde relaties contact met: de
uitgeverijen Christofoor en SWP, de Hogeschool Helicon, Triodos Foudation, de
netwerkuniversiteit als onderdeel van het Bernard Lievegoedfonds, Weleda, de
Raphaëlstichting, de stichting Helias, de Stichting ter bevordering van de
Heilpedagogie, het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (voorheen de Vrije
Hogeschool), het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool
Leiden, de Lievegoed Zorggroep, de Zonnehuizen, de Kraaybeekerhof, de
Warmonderhof, het NIVOZ, Unoo, de SOL-community TheoryU en vele andere
individuen, fondsen en instellingen. Bijzondere aandacht vroegen het
Internationaal Hulpfonds (IHF) en de Vriendenkring Christine Gruwez, waarvoor
wij de administratieve diensten leverden.
In Duitsland met de GLS Treuhand, de Software AG Stiftung, de Mahle Stiftung,
de Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiner eV, de Alanus Hochschule für
Kunst und Gesellschaft, de Universität Witten-Herdecke. In Zwitserland met de
diverse Sektionen van de Freie Hochschule für Geisteswisschenschaft, de Evidenz
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Gesellschaft, de Gemeinschaftsbank, de Edith Maryon Foundation. In Zweden met
de Vidar Stiftelsen, de IASWECE, het Youth Initiativ Program, de Tallberg
Foundation. In Groot-Brittannië met Emerson College en de St. Anthony’s Trust.

Fondswerven is bedelen.

Een vraag om bij te dragen aan ons werk stellen wij als regel in persoonlijk over-
leg. Soms gebeurt dit op initiatief van de schenker, soms op initiatief van de
Stichting, bijvoorbeeld als iemand blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in
bepaalde projecten.
Deze besprekingen kunnen gaan over schenkingen (eenmalig of periodiek) of over
testamenten, eventueel ook over het zorg dragen voor de gehele nalatenschap en
de uitvaart. Uit dit soort persoonlijk overleg kunnen intieme banden groeien, die
bij de uiteindelijke besteding van de fondsen waardevol blijken. Immers, iedere
steun aan de Iona Stichting is behalve geld ook een bewuste intentie, en daarmee
een spiritueel gegeven, dat op basis van overleg zijn werking kan houden.
Daarnaast zijn er ook spontane schenkingen!
Voor de Vriendenkring Christine Gruwez bestaat een soort donateursysteem,
waarbij de deelnemers aan de Vriendenkring een bepaald bedrag per jaar toezeg-
gen. Bij onze grotere activiteiten maken we inmiddels gebruik van de digitale
betaalmethode iDeal.

De betekenis van al deze activiteiten voor onze doelstellingen is moeilijk in cijfers
uit te drukken, want de Stichting is geen fondswervende instelling die zich met
openbare acties tot het publiek richt. In die gevallen laten de kosten van fondswer-
ving zich vergelijken met de opbrengsten. Bij de Iona Stichting is dit slechts mini-
maal het geval en komen de schenkingen voornamelijk binnen door persoonlijke
contacten en goed luisteren naar wezenlijke intenties. De kosten van deze bijzon-
dere vorm van aandacht laten zich niet berekenen, maar wij zijn dankbaar voor
het feit dat schenkers ons werk belonen met nieuwe schenkingen. In het totaal
mochten wij dit jaar ruim 1,7 miljoen aan schenkingen en nalatenschappen ont-
vangen. Elke bijdrage, groot of klein, heeft betekenis voor ons.

Evaluatie van de voornemens voor 2010 in vogelvlucht
De Iona Stichting als lerende organisatie zette dit jaar een belangrijke stap met
het intern evalueren van medewerkers en bestuursleden. Dit gold ook voor de
evaluatie van projecten, die door het secretariaat steeds systematischer werden
bijgehouden. Verbeterpunt is dit ook op de website zichtbaar te maken. De activi-
teiten van de directeur werden maandelijks in het bestuur besproken. Het secreta-
riaat was goed op de organisatie ingespeeld.
De jaarcijfers waren naar tevredenheid van de accountant eind januari gereed en
de projectaanvragen werden vrijwel steeds binnen twee maanden verwerkt.
Aanvragen voor studiebeurzen werden in goed overleg met aanvrager en oplei-
ding behandeld en zorgvuldig naar het bestuur verantwoord. Het evaluerend
onderzoek, dat de projectleider van Antroposofie & Samenleving instelde onder
30 directeuren en leidinggevenden naar hun bevindingen oogstte lovende reacties.
En tenslotte: de interne organisatie en communicatie verliep goed.

Het beleggingsbeleid werd volledig vernieuwd met de komst van een professional
op het gebied van duurzaam beleggen in de financiële commissie en de volledige
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herstructurering van de portefeuille. Het begrip duurzaam, of maatschappelijk
verantwoord beleggen hebben wij vervangen door het meer wezenlijke verant-
woord beleggen, hierboven genoemd.

Enkele honderden contacten over projecten en studiebeurzen waren voorzien. Het
gaf in 2010 een rijke blik op de samenleving, de noden, de idealen, de vernieuwin-
gen. Onze twee belangrijkste criteria bij de beoordeling van projecten zijn deze:
past het project in het doel van de Iona Stichting? En is het consistent, dat wil
zeggen: is er een samenhang tusse initiatiefnemer, zijn of haar ideaal, doelgroep,
aanpak en financieringsplan?
De kwaliteit van de aanvragen was uiteenlopend, maar bij de beoordeling daarvan
kon in de maandelijkse vergaderingen van het dagelijks bestuur vrijwel zonder
uitzondering overeenstemming bereikt worden.

Terugblik op de voornemens activiteiten 2010
— De ‘kunstuitstap’ op 24 januari met Christine Gruwez naar Museum Huis

Marseille in Amsterdam naar de tentoonstelling “Oil” van Edward Burtynsky
was drukbezocht;

— Aan de studiedag rond Theorie U en Meditatie op 27 januari 2010 in Zeist
hebben 53 directeuren en leidinggevenden deel genomen;

— Boekpresentatie op 8 maart 2010 van de Nederlandse vertalingen van de boe-
ken Meditation (Arthur Zajonc) en Theory U (Otto Scharmer) met medewer-
king van de violist Miha Pogaçnik. De dag werd georganiseerd in samenwer-
king met uitgeverij Christofoor, de Antroposofische Vereniging in Nederland
en Bureau Unoo. Er waren 450 mensen aanwezig in de uitverkochte Rode
Hoed te Amsterdam.

— Workshops met Otto Scharmer en Arthur Zajonc voor 100 personen op 8 en 9
maart;
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— De Iona Stichting Jaarvergadering op 19 maart 2010 vond ditmaal plaats in het
Amsterdamse Felix Meritis. Christine Gruwez, Désanne van Brederode en
Klaas van Egmond verleenden hun medewerking;

— Een symposium over de filosofie van Rudolf Steiner in samenwerking met het
Bernard Lievegoedfonds. Het werden twee symposia in Utrecht op 9 april en
19 november, waar Prof. Jaap Sijmons intensief in debat ging met de deelne-
mers. Tussen de symposia kwamen twee studiegroepen over het onderwerp
regelmatig bijeen. Dit alles in het kader van de Iona Stichting Jaaractiviteit op
het gebied van filosofie-antroposofie;

— De Vriendendag Christine Gruwez op 18 april 2010 in museum Mayer van den
Bergh en de Rudolf Steinerschool in Antwerpen kon rekenen op ongeveer
60 belangstellenden;

— Een promovendidag op 24 april 2010 met de door de Iona Stichting gesteunde
promovendi. Zes promovendi gaven onderling presentaties en feedback;

— De voorgenomen publicatie ter afsluiting van het project Ruimte voor
Ouderschap werd uitgesteld;

— Er werden twintig Awards verleend voor persoonlijke ontwikkeling van mede-
werkers binnen instellingen met een antroposofische achtergrond. Een uitge-
breide evaluatie ronde vond plaats; zie hierboven;

— De voorgenomen vernieuwingscursus Actualiteit en Antroposofie werd gecon-
cipieerd en zal in 2011 van start gaan onder de naam Antroposofie en werk;
vernieuwing, dialoog en vrijheid;

— Het voeren van expertgesprekken in de werkvelden van onze statutaire en vrij
gekozen jaaractiviteiten: pedagogie, gezondheids- en gehandicaptenzorg, land-
bouw en milieu, Christengemeenschap en religie, landschap en tuinen, kunst,
architectuur, wetenschap en antroposofie, organisatieontwikkeling en antropo-
sofie. Deze doelstelling werd slechts ten dele bereikt. De expertgesprekken op
het gebied van biologisch-dynamische landbouw, landschap, tuinen, kunst en
religieuze vernieuwing moesten worden aangehouden.

In Memoriam

In memoriam Hannie Rienks, 2 september 1919 – 13 februari 2010, mede opricht-
ster van de Vrije School Rotterdam en zuster van Bert Rienks. Sindsdien is ze in
het kleuteronderwijs, de Schoolbegeleidingsdienst en de opleiding van kleuterleid-
sters werkzaam geweest. Hannie Rienks heeft de Iona Stichting als enig erfge-
naam benoemd, ten behoeve van het Kleine Kind. “Sinds mijn 90e is het niet meer
goed met me”, zo heeft zij gezegd. Zij overleed in Huize Valkenbosch. Wij zullen
haar nalatenschap administreren als Fonds het Kleine Kind.
In memoriam Benno Franciscus Sloots, 4 oktober 1932 - 3 april 2010, bekend
kunstschilder. Benno Sloots heeft vanaf de eerste van een reeks door de Iona
Stichting georganiseerde conferenties “De Samenhang der Beeldende Kunsten” in
het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, ons verrijkt met zijn kunst.
In memoriam Arend ter Horst, 21 december 1943 - 13 juli 2010, heeft in het begin
van de jaren negentig zijn belangstelling en medeleven voor de jonge mens tot uit-
drukking gebracht met een vorstelijke schenking aan ons fonds  studie financiering.
In memoriam Albertus (Bert) Rienks, 17 september 1915 - 25 september 2010. Via
Bernard Lievegoed heeft hij heilpedagogie en Bothmer gymnastiek gestudeerd.
Bert Rienks heeft onder andere gewerkt voor de Rotterdamse Vrije School, de
 personeelsafdeling van Mees & Zoonen., het NPI en Droste. Hij heeft Rudolf
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Mees actief in de landelijke Vrije Schoolbeweging betrokken. Daarin heeft Bert
Rienks veel werk verzet en initiatieven genomen, waarvan ‘Het kleine Kind’ zeker
het vermelden waard is. Bert en zijn vrouw Rösli hebben bij de Iona Stichting een
Fonds op Naam ingericht.
In memoriam Rudolf Sebastian Hildebrandt Mees, 8 september 1931 - 29 septem-
ber 2010. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst beschreef zijn echtgenote hem van-
uit een 'engelen standpunt'. Zijn arbeidsgebieden waren: verzekering/bankwezen,
de Vrije Schoolbeweging, architectuur en drijvende kracht achter de organische
architectuur van het NMB (later ING) bankgebouw in de Bijlmer. Hij had de kwa-
liteit om te kunnen 'uitzoomen' in  probleem situaties. Rudolf en Christja Mees-
Henny schonken ons het ‘Fonds Sterrendaalders’. 

Voornemens voor 2011

Beleidsvoornemens

Het beleid is in 2011 gericht op verbetering van de samenhang in de communica-
tie, openheid naar de maatschappij, maar ook naar spirituele verdieping en bezin-
ning op de verantwoordelijkheid in het werk voor de Iona Stichting. Een belang-
rijke beleidsbeslissing ligt op onze weg ten aanzien van het fonds
Studiefinanciering, nu Afke van Aalderen haar werk ten behoeve van het fonds
zal beëindigen.

Beleidsplan

Tot nu toe was ons beleid slechts formeel omschreven in een stuk voor de belas-
tingdienst met het oog op onze status als Algemeen Nut Beogende Instelling.
Inmiddels zijn wij bezig het beleidsplan vanuit onze bestuursevaluatie uit te wer-
ken tot een goed leesbare weergave van ons beleid over de gehele linie, met inbe-
grip van een communicatieplan en een financieel beleidsplan. Bovendien werkt
het bestuur aan een ‘kaart met de verantwoordelijkheden van het bestuur.’

Het is onze bedoeling een cyclisch beleidsplan te maken in het kader van Iona als
lerende organisatie in veranderende omstandigheden. Het eerste resultaat ver-
schijnt in 2011 op onze website.

Wij zullen schrijfster en filosofe Drs. Désanne van Brederode verwelkomen als
nieuw bestuurslid. Met Désanne zijn wij al langer in gesprek. Haar grote kennis
van kunst en cultuur, inclusief de antroposofie, is voor het bestuur van de Iona
Stichting een welkome aanvulling op de huidige deskundigheden. 

Initiatieven

De Iona Stichting zal weer met vele projecten en studenten in gesprek gaan over
initiatieven. Ook zijn er de volgende eigen projecten:
— Een ‘kunstuitstap’ op 23 januari met de Vriendenkring van Christine Gruwez

naar het Mauritshuis in Den Haag. Aanleiding is het laatste zelfportret van
Rembrandt;

— In samenwerking met Hogeschool Helicon en de Begeleidingsdienst wordt een
nieuwe serie Leergesprekken voor Leidinggevenden georganiseerd. Start
februari 2011, 4 maandagen;
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— De Jaarvergadering van de Iona Stichting op 18 maart te Amsterdam met als
thema De Vrijheid van de Professional;

— Een jaartraject Antroposofie en Werk, vernieuwing, dialoog en vrijheid voor
dragende professionals en leidinggevenden in antroposofische werkgebieden.
Start april 2011;

— De Vriendendag voor de Vriendenkring Christine Gruwez op 10 april in
Antwerpen;

— Een volgende werkdag Theorie U vindt plaats in mei 2011. Daarnaast zal in
dezelfde maand een masterclass met Arthur Zajonc plaatsvinden;

— In samenwerking met het antroposofische studiecentrum in Amsterdam zal in
oktober een symposium worden georganiseerd over de Filosofie van de
Vrijheid;

— Medewerking wordt verleend aan de SOCAP/Europe-beurs eind mei in de
Amsterdamse Beurs van Berlage;

— Een manifest met een publicatie in de maand september 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;

— Op het congres van Zorginspiratie Nederland in september zal in samenwer-
king met De Netwerk Universiteit van het Bernard Lievegoedfonds en Weleda
een manifest en een bundel gepresenteerd worden over Bouwstenen voor
Duurzame Gezondheidszorg;

— Er is een vertaling in voorbereiding van professor Árpád Orbán: Dionysius de
Areopagiet: Over de Hemelse Hiërarchie met een voorwoord van Ben
Schoomakers en een nawoord van Christine Gruwez.

Financiële aspecten

Het leeuwendeel van het financiële resultaat bestond uit schenkingen en een
nalatenschap, samen ruim 1,7 miljoen. Het beleggingsresultaat droeg ruim 1,4
miljoen bij. Na aftrek van de secretariaatskosten ad 0,3 miljoen, zodat 2,8 miljoen
beschikbaar was. De schenkers gaven hiermee niet alleen een belangrijke financië-
le steun, maar ook een sterke morele kracht, die ons motiveert tot verdere stap-
pen. Wij voelen ons door de schenkers gedragen. Over het beleggingsresultaat van
bijna 12% zijn wij niet ontevreden.
Voor beter inzicht in de schenkingen aan het ‘Fonds toekomstig bezit landbouw-
gronden’ is duidelijker aangegeven dat deze bestemd zijn voor de opbouw van het
eigen vermogen van de Stichting.
Overheadkosten zijn bij de Stichting naar schatting slechts eenderde van de secre-
tariaatskosten, daar het secretariaat uitdrukkelijk is ingericht als dienstenorgaan
voor cultuurvernieuwende initiatieven, een dienstenorgaan als uitvoering van een
statutaire opdracht. De salariëring van de directeur bouwt voort op de onderwijs
CAO ingevolge zijn vorige functie, inclusief een pensioenbijdrage en zonder enige
toeslagen. Bestuurders/toezichthouders ontvangen geen bezoldiging en declareer-
den nauwelijks reiskosten.

De financiële strategie is bij de Iona Stichting gebonden aan een randvoorwaarde:
de continuïteit van het secretariaat als dienstencentrum. De omvang van het eigen
vermogen is hiertoe meer dan voldoende. Over de laatste zes jaren (dus inclusief
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de financiële crisis) waren de beleggingsresultaten
gemiddeld 2,3 maal hoger dan de kosten van het
secretariaat, zodat aan deze randvoorwaarde ruim-
schoots voldaan werd. Voor het overige is de finan-
ciële strategie slechts een dienend en volgend,
maar geen leidend beginsel. Het statutaire doel
‘bevorderen van geestelijke, culturele en maat-
schappelijke ontwikkeling’ staat voorop. Wanneer
een bepaald project niet kan worden gefinancierd,
gaat de directeur gericht op zoek naar financiering
vanwege het belang van dat concrete doel.

Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (‘smart’) is dit beleid
nauwelijks te beschrijven in onze situatie. Specifiek zijn is geen hulp bij het ver-
kennen van het onbekende. Meetbare resultaten leiden tot calculerend gedrag.
Acceptabele doelen zijn niet confronterend. Realistische doelen zijn niet ambiti-
eus. Tijdgebonden doelen hebben een beperkte houdbaarheid.
Met deze relativering is de financiële strategie over het verslagjaar als volgt
‘smart’ te beschrijven: specifiek meetbaar: 392 van de 404 aanvragen zijn binnen
twee maanden afgehandeld: beoordeeld op inhoud, niet op budgettaire beperkin-
gen. Acceptabel waren de beslissingen vrijwel altijd: in vier gevallen kwam er een
verzoek tot heroverweging, waaraan veel aandacht besteed werd in direct contact
met de aanvrager. Realistisch is het financiële beleid zeker met betrekking tot de
continuïteit van het secretariaat, maar met betrekking tot de financiering van pro-
jecten is het, eerder uitgesproken ambitieus. Tot nu toe hebben de schenkers dit
gesteund, maar er is geen zekerheid dat zij dit blijven doen. Hier past geen realis-
me en geen risico analyse, alleen vertrouwen en hoop. Kort gezegd: de strategie
van de hoop. Tijdgebonden was het beleid om aanvragen steeds binnen twee
maanden af te wikkelen. Daarin slaagde de Stichting voor 98%. Aan vier van de
zeven statutaire jaaractiviteiten werd succesvol gewerkt, drie bleven er liggen tot
volgend jaar, evenals de voorgenomen vernieuwing van de website.

Een risicoanalyse van het financieel beleid kan slechts een ruwe schatting opleve-
ren. Het vermogen schommelde van bijna 20 miljoen eind 2006 naar ruim 13 mil-
joen eind 2008 naar ruim 16 miljoen eind 2010. Dit als gevolg van het beleid om
tijdens de kredietcrisis de projectsteun niet te beknotten. Juist tijdens de crisis
hadden initiatiefnemers de steun van de Iona Stichting het meest nodig. Met
gespannen verwachting volgt het bestuur de vraag of steun van de schenkers en
de groei van de beleggingen deze ‘schade’ zal kunnen goedmaken. Het risico dat er
toch een deel van de schade niet kan worden ingelopen kan niet worden geanaly-
seerd, wel geaccepteerd. De koersschommelingen van de beleggingen worden zo
veel mogelijk opgevangen in de koers-egalisatie-reserve.

‘Verantwoord beleggen’ is een kwestie die ons intensief bezig houdt. In de beken-
de trits people planet profit heeft ethiek in ons beleid voorrang boven profit. Wij
definiëren verantwoord beleggen daarom als een leerproces met deze drie dimen-
sies: milieu aspect, sociale aspecten, ethische dimensie.
Wij hebben in onze financiële commissie Floris Lambrechtsen aangetrokken, een
expert op dit gebied en wij hebben dit jaar onze beleggingsportefeuille volledig
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herbelegd in fondsen die zo veel mogelijk rekening houden met de genoemde
dimensies van verantwoord beleggen.

Begroting: De kosten van het secretariaat en de reeds voorgenomen projecten zijn
vrij nauwkeurig in te schatten. Welke aanvragen er op ons af zullen komen is
onbekend.
Daarbij worden aanvragen getoetst op eigen merites. In principe is het individuele
oordeel over het project bepalend voor de toekenningen, niet het budget. Als het
leven projecten op ons pad brengt waarvoor wij steun van anderen nodig hebben,
trachten wij die te verkrijgen van schenkers, particulieren of collega-stichtingen.
De begroting functioneert in ons financiële beleid dus niet als een beperkend bud-
get: wij houden onze handen vrij om proactief in te spelen op de situatie die zich
aandient.

In het beleggingsstatuut van de Iona Stichting is gekozen voor een vooruitstre-
vende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en maatschap-
pelijke verantwoorde ondernemingen. Het bestuur heeft de uitvoering van het
beleggingsbeleid in handen gegeven van de vermogensbeheerder IBS en heeft het
toezicht op de werkzaamheden van IBS opgedragen aan de financiële commissie,
bestaande uit voorzitter, penningmeester, directeur en een extern lid. Deze com-
missie 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 notitie verant-
woord beleggen en een beleggingsplan vastgesteld, waarin de strategische midde-
lenverdeling, de tactische marge, het gebruik van vreemde valuta, regionale sprei-
ding, derivaten, het risicobeheer en het accent op duurzaamheid en maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen bij de beleggingen zijn vastgelegd.
Bij de strategische middelenverdeling was in het verslagjaar gekozen voor 55%
aandelen, 15% vastrentende en alternatieve waarden en 30% liquiditeiten.
Inmiddels zijn de liquiditeiten belegd in 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; de zogenaamde
ANBI-regeling. Uw schenking of legaat is dus volledig vrijgesteld van schenkings-
recht of successierechten. Aangezien de Iona Stichting geen enkele kosten in reke-
ning brengt, kan uw schenking voor de volle 100% worden aangewend voor de
door u aangegeven doelen, die passen in de doelstellingen van de Iona Stichting.
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 onbe-
perkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt, waar-
van u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig uitpakken. Als u
wilt kunnen wij u hierbij adviseren.



Verkorte balans per 31 december 2010
(in euro)

31-12-2010 31-12-2009
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa 4 1 4

Financiële vaste activa 3.060.739 2.460.739

Beleggingen 12.095.334 9.617.744

Vorderingen 5.874 2.370

Liquide middelen 1.135.870 3.284.103
––––––––– –––––––––
16.297.821 15.364.960
––––––––– –––––––––

PASS IVA

Eigen Vermogen

–Stamkapitaal 5.902.897 5.900.341

–Vermogensfonds 2.280.765 1.790.137

–Koersegalisatiereserve 1.871.137 1.447.620

–Bestemmingsfondsen

Werkfondsen 3.054.045 2.916.720

Endowmentfondsen 2.008.956 2.370.333

Ionafondsen 65.000 55.000
––––––––– –––––––––

5.128.001 5.342.053
––––––––– –––––––––

15.182.800 14.480.151

Voorzieningen 0 0

Schulden 1.115.021 884.809
––––––––– –––––––––
16.297.821 15.364.960
––––––––– –––––––––

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

bedraagt: I 1,744.000 (2009: I 1.781.500)
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)

Werkelijk 2010 Begroot 2010 Werkelijk 2009
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 1.602.355 900.000 1.219.769
–Nalatenschappen 120.153 0 168.139 

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
1.722.508 900.000 1.387.908

Resultaat beleggingen 1.438.300 2 330.000 2.170.424

Lasten
–Secretariaatskosten 294.230 330.000 325.186

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-294.230 -330.000 -325.186

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Beschikbaar 2.866.578 900.000 3.233.146

Overige baten en lasten 0 0 0

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal baten 2.866.578 900.000 3.233.146

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

Besteed aan doelstelling 1.443.273 1.000.000 1.251.402

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal 2.559 0 191.641
Bestemd voor vermogensfonds 490.628 465.255
Bestemd voor Koersegalisatiereserve 423.517 1.447.620
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen 720.654 397.621
–Uitbetaald uit fondsen -1.443.273 -1.251.402

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-722.619 -1.000.000 -853.781

Bestemming door schenker aangegeven 1.229.220 900.000 731.009

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal lasten 2.866.578 900.000 3.233.146

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

Saldo baten en lasten 0 0 0
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

2 Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi 52.140 60.000 47.035
–Rente- en dividenden effecten 111.361 200.000 184.595
–Rente leningen u/g -125 7.219
–Koersresultaten 1.338.114 130.000 1.983.866
–Kosten vermogensbeheer -63.190 -60.000 -52.291

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
1.438.300 330.000 2.170.424

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

2006 2007 2008 2009 2010
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA  PER  31 -12
Materiële vaste activa 2 2 1 1 1
Financiële vaste activa 672 1.261 1.861 2.460 3.060
Beleggingen 18.744 17.514 9.666 9.618 12.095
Vorderingen 36 6 - 2 6
Liquide middelen 355 527 2.085 3.284 1.136

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
19.809 19.310 13.613 15.365 16.298

PASS IVA  PER  31 -12
Stamkapitaal 7.457 7.807 5.709 5.900 5.903
Vermogensfonds 448 1.028 1.325 1.790 2.281
Koersegalisatiereserve 4.060 3.316 - 1.448 1.871
Werkfondsen 2.775 3.660 4.503 4.707 3.054
Endowmentfondsen 4.171 3.740 2.609 2.370 2.009
Ionafondsen 564 199 45 55 65
Voorzieningen 54 7 7 - -
Schulden 728 581 740 885 1.115

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
19.809 19.310 13.613 15.365 16.298

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)

2006 2007 2008 2009 2010
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Baten
Gerichte schenkingen en legaten 827 1.736 1.613 1.388 1.723

Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten 2.015 -365 -4.770 2.170 1.438

Lasten
Secretariaatskosten 271 258 307 325 294

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Beschikbaar 2.571 1.113 -3.464 3.233 2.867

Overige baten en lasten 25 0 0 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal baten 2.596 1.113 -3.464 3.233 2.867

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

Bestedingen
Besteed aan doelstelling 988 1.298 1.235 1.251 1.443

Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal 35 349 9 192 2
–bestemd voor vermogensfonds 448 580 297 465 491
–bestemd voor koersegalisatiereserve 463 -745 -3.315 1.447 423
–bestemd voor fondsen -28 -1.176 -890 -854 -721
–bestemming door schenker aangegeven 340 807 1.307 731 1.229

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal lasten 2.246 1.113 -1.357 3.233 2.867

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

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

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



Fondsenoverzicht
(in euro)

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

31-12-2009 2010 2010 2010 fondsen 31-12-2010
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

WERKFONDSEN

Peetschappen 17.157 25.270 47.602 25.140 19.965

Vrije Schoolbeweging 66.977 121.318 11.462 0 176.833

Heilpedagogie 14.689 71.049 75.205 6.500 17.033

B.D. Landbouw/Milieu 13.788 10.164 9.252 0 14.700

Antropos. Natuurwetenschappen 1.900 180 0 0 2.080

Antropos. Medische Doelen 8.919 270 764 0 8.425

Antroposofie 65.446 15.559 51.977 70.591 99.619

Christengemeenschap 8.443 0 0 0 8.443

Euritmie 1.264 3.549 1.588 0 3.225

Euritmie in werkgebieden 85.913 27.068 3.350 -21.140 88.491

Beeldende kunsten 85.384 0 4.639 0 80.745

Muziekfonds 2.727 0 952 -1.575 200

Jeugdfonds 559 41.500 43.108 0 -1.049

Uitgave boeken 56.137 15 2.648 0 53.504

Goetheanum 112.999 45.000 73.508 11.000 95.491

M.J. Startfonds 146.759 0 5.000 -1.500 140.259

Fondsen op naam 2.227.659 136.660 281.626 163.388 2.246.081
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal werkfondsen 2.916.720 497.602 0 612.681 252.404 3.054.045

ENDOWMENTFONDSEN

Endowm. Ondernemende Initiatieven 246.387 70.206 176.181

Endowm. Stipendia 345.652 52.413 293.239

Endowm. Waldorfski Pedagogiki 52.400 6.600 45.800

Endowm. Antr. en Universiteit 766 0 -766 0

Endowm. Euritmie 3.140 3.140 0

Endowm. Antroposofie 1.200.788 118.028 -95224 987.536

Endowm. Colo 521.200 15.000 506.200
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal endowmentfondsen 2.370.333 0 0 265.387 -95.990 2.008.956

IONAFONDSEN 55.000 10.965 720.654 565.205 -156.414 65.000

TOTAAL  FONDSEN 5.342.053 508.567 720.654 1.443.273 0 5.128.001

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
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Overzicht verloop fondsen 2010
(in euro)

Stand van de fondsen per 1 januari 2010 5.342.053

Bij: ontvangen schenkingen algemeen 508.567

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen 720.654
–––––––––

1.229.221
–––––––––
6.571.274

Betalingen uit fondsen in 2010 1.443.273
–––––––––

Stand van zaken fondsen per 31 december 2010 5.128.001
–––––––––
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Kunst=Kapital
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Begroting 
(in euro)

Begroting 2011
–––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 900.000
–Nalatenschappen 0

–––––––––
900.000

Resultaat beleggingen
–Bank- en girosaldi 60.000
–Rente- en dividenden effecten 150.000
–Rente u/g 0
–Koersresultaten 150.000
–Kosten vermogensbeheer -60.000
–Bestemd voor koersegalisatiereserve 0

–––––––––
300.000

Lasten
–Secretariaatskosten 300.000

–––––––––
-300.000

–––––––––
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 aangegeven 900.000
–––––––––

Totaal lasten 900.000
–––––––––

Saldo baten en lasten 0
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Algemeen maatschappelijke projecten Bits of Freedom, Amsterdam € 200,- gerichte schenking.
Stichting voor de ouder wordende mens, Driebergen € 500,- gerichte schenking. Organisatiecomité

Herfstcongres, Zoetermeer € 3.000,- voor het Herfstcongres 2010 te Amsterdam. Het thema dit jaar is
slaapproblematiek. Economy Transformers, Amsterdam € 5.000,- voor een resource mobilisatie plan. 
€ 1.000,- gerichte schenking. Stichting Mozeshuis, Amsterdam € 2.500,- voor het project Charter for
Compassion for You. MasterPeace, Den Haag € 2.014,- voor het MasterPeace project Innovatieve projecten

inzake vredesopbouw. Stichting Wederzijds, Zwijndrecht € 1.000,- voor pr materiaal. No impact Week,
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Overzicht schenkingen 2010 

De inkomende aanvragen gaven een rijke blik op de samenleving, de noden, de idealen, de ver-
nieuwingen. De creativiteit en initiatiefkracht van de aanvragers staat in het centrum van de aan-
dacht bij toekenningen door het bestuur. Wij werken dan ook niet met vooraf vastgestelde bud-
getten per categorie. Een optelling per categorie is hieronder dan ook niet gemaakt, want dat zou
ten onrechte de schijn wekken dat die optelling bij de besluitvorming een rol speelt.
Naast de vraag of een aanvraag in de doelstelling past is het belangrijkste criterium bij de beoor-
deling of een projecten consistent is, dat wil zeggen: creëert de aanvrager samenhang tussen ide-
aal, doelgroep, aanpak en financieringsplan van het project? 
Er zijn 404 aanvragen binnengekomen, waarvan het bestuur er 174 honoreerde. In het totaal
kende het bestuur €1.417.423,- toe. Een deel van de projecten heeft eigen websites die te vinden
zijn via de bekende zoekmachines op internet. De betreffende koppelingen zullen ook in de ver-
nieuwde versie van onze website worden opgenomen.
Hierbij volgt een overzicht van alle toegekende aanvragen.

Kinderkamp van de Christengemeenschap in Odessa



Den Haag € 1.750,- voor de No Impact Week NL. Stichting War Requiem-Bridge to the Future, Oosterbeek

€ 1.000,- voor de installatie van een module op de website. Huize Valkenbosch, Zeist € 500,- gerichte schen-
king. Leendert Meeshuis, Zeist € 500,- gerichte schenking. Stichting UHF, Utrecht € 250,- gerichte schen-
king. Amnesty International € 250,- gerichte schenking. Wereld Natuur Fonds, Zeist € 500,- gerichte
 schenking. 

Algemene antroposofie Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist € 1.000,- voor de Eliant
Handtekeningenactie. € 1.000,- garantie voor 30 jongeren die deelnemen aan de conferenties over De
Christologische grondslag van de antroposofie. € 2.000,- voor jongeren die deelnemen aan het project Die
Seele vom Europa in Danzig. € 7.284,- gerichte schenkingen. Goetheanum Meditation Initiative Worldwide,

Dornach, Zwitserland € 11.000,- voor de voortgang van het initiatief in het jaar 2010. Goetheanum - Sektion

für Schöne Wissenschaften, Dornach, Zwitserland € 10.000,- voor een viertal initiatieven. Vzw Via Libra,

Antwerpen, België € 1.000,- voor onkosten voor de tijdelijke aanstelling van een vrijwilliger. € 500,- voor
een driedaags evenement rondom de Rudolf Steiner herdenking. Ledengroep Filosofie - Antroposofie,

Wassenaar € 500,- voor het jaarlijkse seminar van de ledengroep van de AViN in november 2010. De heer

M. Kurtz, Bochum, Duitsland € 3.000,- voor het tweede deel van een onderzoek naar de muziekimpuls van
Rudolf Steiner. € 2.000,- gerichte schenking. Stichting Een Klaar Zicht, Silvolde € 5.000,- voor de aanschaf
van grafische soft- en hardware en een praktijkopleiding grafisch ontwerpen. Werkgroep Novalis Zwolle,

Zwolle € 400,- voor een gedenkstonde voor de gestorvenen in Zwolle. Stichting Ondersteuning AViN Groep,

Den Haag € 100,- gerichte schenking. De heer Böszörmenyi, Viktring, Klagenfurt, Oostenrijk € 3.500,- voor
de conferentie Vom Normalen zum Gesunden in juni 2011 in Budapest. Allgemeine Anthroposofische

Gesellschaft, Dornach, Zwitserland Chf 50.000,- renteloze lening voor het tekort op de begroting van de

Mysteriedrama’s. € 7.000,- voor het studiefinancieringsproject. Projektbüro 150 Jahre Rudolf Steiner 2011,

Dornach, Zwitserland € 15.000,- voor activiteiten rondom het 150-ste geboortejaar van Rudolf Steiner in
2011. Società Antroposofica in Italia, Milaan, Italië € 2.000,- voor een congres over Rudolf Steiner in
Bologna in maart en april 2011. Beleggingsfonds Alterra Holding, Dornach, Zwitserland € 1.000,- gerichte
schenking. Studiecentrum Antroposofie, Den Haag € 500,- gerichte schenking.

Biodynamic agricultural college, Groot-Brittannië
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Beeldende kunsten Studenten Alanus Hochschule, Alfter, Duitsland € 1.000,- voor deelname van 3 stu-
denten aan het seminar Kreative Schritte in der Organischen Architektur, in maart 2010 in München.

Mevrouw E.Ciepielewska, Krakau, Polen € 900,- voor een Light and Darkness cursus bij Stichting Emerald in
Den Haag. Stichting P'Arts, Zeist € 2.000,- voor het project Luchthaven Zeist. Aardewerkplaats Amiel,

Voorstonden € 1.000,- voor de realisatie van een kunstwerk. € 333,33 gerichte schenking. Mevrouw

F. Riemersma, Zeist € 2.400,- voor het kunstproject (ritueel)Mensbeeld. De heer W. Ogilvie, Itzehoe,

Duitsland € 2.000,- voor een tentoonstelling over het Johannes-Evangelie en door Rudolf Steiner geïnspi-
reerde kunst in het Cultuurpaleis te Krakow. Logos Project, 's-Hertogenbosch € 2.000,- gerichte schenking.
Biologisch dynamische en biologische landbouw De heer E. Schaap, Faia Guarda- Quinta de

Portela, Portugal € 1.000,- voor een BD proeflokaal en het Kunstfestivalproject op het landgoed Dominio
Vale do Mondego in het natuurpark Serra da Estrela in Portugal. Stichting De Nieuwe Akker, Haarlem

€ 1.000,- voor de startkosten van een biologisch-dynamische tuinderij. Biodynamic Agricultural College,

Forest Row, East Sussex, Groot-Brittannië € 5.000,- voor de zomerfinanciering en een startkapitaal voor boe-
ken en lesmateriaal. Zukunftstiftung Bildung, Bochum, Zwitserland € 10.000,- voor de verlenging van een
onderzoek naar landbouwzaden door Dr. Karl-Jozef Müller. Stichting Thiru Valagum Farm, Terneuzen 

€ 1.000,- voor algemene ondersteuning van het Biologisch Dynamisch project in Tamil Nadu, India.
Louis Bolk Instituut, Driebergen € 1.000,- gerichte schenking. Stichting Zaadgoed, Zeist € 1.000,- gerichte
schenking. Vereniging BD Landbouw, Dronten € 100,- gerichte schenking. Stichting Grondbeheer,

Driebergen € 4.000,- gerichte schenking.
Boekuitgaven Schule für Therapeutische Eurythmie Moskou, Rusland € 4.000,- voor de Russische verta-
ling van het boek Heil-Eurythmie mit seelenpflege-bedürftigen Kindern van Julia Bort. Uitgeverij

Christofoor, Zeist € 2.000,- voor de uitgave van het boek Foundation of the extra lesson van Joep Eikenboom.
Origenes Instituut, Zeist € 1.000,- voor de afname van 100 exemplaren van de studie Antroposofie en gnos-
tiek. Lievegoed Zorggroep, Bilthoven € 3.000,- voor de publicatie van En Nu U van Dr. Bram Tjaden.

Mevrouw R. Ypma, Nijmegen € 3.600,- voor de uitgave van het boekje Eten met aandacht. De heer

D. Dimcheff, Stara Sagora, Bulgarije € 2.000,- voor de Bulgaarse heruitgave van boeken van Emil Bock;
Kindheit und Jugend Jesu en Die drei Jahre. Goetheanum Dokumentation, Dornach, Zwitserland € 4.000,-
voor de uitgave van het boek Der Menschheitsrepräsentant, Skulptur-Malerei-Glasradierung. Mevrouw M.M.

Sam, Dornach, Zwitserland € 16.500,- voor de uitgave van haar dissertatie Rudolf Steiners Faust - Rezeption.
Dionysius vertaling, Amsterdam € 4.000,- gerichte schenking. GLS Treuhand e.V, Bochum, Duitsland

€ 2.000,- voor een jubileumboek over schenken in de 21e eeuw. 

Christengemeenschap Christengemeenschap Odessa, Oekraïne € 1.250,- voor een kinderkamp in
West-Oekraïne. Christengemeenschap, Zeist € 750,- gerichte schenkingen.
Culturele projecten Stichting Toeval Gezocht, Amsterdam € 1.000,- voor het project Atelier van Licht
2010. Stichting Plaatstaal, Utrecht € 2.000,- voor het project Wintervuurplaats 2010. Verzetsmuseum

Amsterdam, Amsterdam € 2.500,- voor de uitbreiding van het museum met een kindermuseum.
Drama en spraakvorming Dr S. Maintier, Breisach, Duitsland € 6.000,- voor het onderzoeksproject Die
Luftströmingsformen der Sprachlaute en de uitgave van een boek met DVD over spraakvorming. De heer

W. Veltman, Den Haag € 2.350,- voor de opvoering van het sprookje Galubka. Amador, Wintzheim, Frankrijk

€ 3.000,- voor opvoeringen van I am Andrey Bely in Nederland. € 300,- gerichte schenking. De Kompagnije,

Scheemda € 500,- voor opvoeringen op scholen ter gelegenheid van Kerstmis 2010 en Sint Jan 2011. 
Stichting Academie voor Spreekkunst, Zeist € 220,- gerichte schenking. Stichting Drempeltheater, De Lier

€ 550,- gerichte schenkingen.
Euritmie Freie Eurythmie Gruppe, Stuttgart, Duitsland € 2.000,- voor een opvoering van de Euritmie voor-
stelling Salomé in Den Haag in oktober 2010. Mevrouw N. Kozhukhova, Jaroslavl, Rusland € 400,- voor reis-
kosten voor deelname aan de Vorbildungskurs in de Rudolf Steiner school Birseck in Aesch. Mevrouw G. van
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den Akker, Incisa Scapaccino, Italië € 3.500,- voor het solo euritmie project Tracce. De heer M. Tannert,

Stuttgart, Duitsland € 740,- voor deelname van 15 studenten van het Eurythmeum Stuttgart aan de euritmie
ontmoeting in april 2010 te Den Haag. Stichting Klank en Beweging, Den Haag € 200,- gerichte schenking.
Anthroposofische Gesellschaft in Russland, Moskou € 610,- voor reis- en verblijfskosten van Mevrouw

E. Reinmann von Sivers naar het congres Wege und Aufgaben der Anthroposophie in Russland. Alanus

Hochschule, Alfter, Duitsland € 4.000,- voor het festival Eurythmy and Performance in oktober 2010 te
Alfter. Mevrouw V. Goryashina, Sint Petersburg, Rusland € 1.020,- voor reiskosten voor twee Vrijeschool
leraren naar een muziekconferentie in Schoorl in oktober 2010. Euritmiegroep Doorways, Den Haag

€ 1.500,- voor productiekosten voor het komende jaar. Goetheanum, Sektion für Redende und Musizierende

Künste, Dornach. Zwitserland € 10.000,- voor de euritmie vakdag in april 2011. Stichting Uit Eigen

Beweging, Zeist € 902,- voor een vervolgserie van opvoeringen van het sprookje Ragebol. l'Union pour

l'Eurythmie, Chatou, Frankrijk € 500,- gerichte schenking. Eurythmieausbildung Tschechien, Praag,

Tsjechische Republiek € 3.700,- voor het opzetten van een euritmie opleiding. Vrije School Michaël, Bussum

€ 2.000,- voor productiekosten voor de euritmie musical Tatatoek gaat op reis. Eurythmie bewegt! GbR,

Heidelberg, Duitsland € 10.000,- voor What moves you?, een internationaal euritmie project voor jongeren
in Berlijn in 2012. Mevrouw I. Pouwelse-Fassaert, Zoetermeer € 1.140,- voor een euritmievoorstelling voor
kinderen over het behoud van de bijen. Vrijeschool Texel, Alkmaar € 360,- voor een euritmieuitvoering van
het sprookje De Gouden Eend door de Shostakovich projectgroep. The Kairos Eurythmy Training, Plumstead,

Zuid-Afrika € 5.000,- algemene ondersteuning voor het studiejaar 2011. Stichting I-OANNA, Den Haag

€150,- gerichte schenking. Nederlands Euritmie Impresariaat, Zwolle € 500,- gerichte schenkingen.
Euritmieopleiding Argentinië € 2.000,- gerichte schenking.
Gezondheidszorg & therapie Nationaal Informatie- en Kenniscentrum Integrative Medicine,

Amsterdam € 3.000,- voor de uitbreiding van de website. Yohanan Therapeutes, Santiago, Chili € 1.500,-
voor het Chileense IPMT congres voor artsen in opleiding in januari 2010. Van Praag Instituut, Utrecht

€ 4.000,- voor het project Geleide visualisatie als non-farmacologische optie ter management van barens -
pijn. Louis Bolk Instituut, Driebergen € 1.000,- voor een studiereis van E. Kolkman naar de Verenigde Staten
in verband met een studie over kennis en opvattingen over CAM (complementaire en alternatieve geneeswij-

zen). Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach, Zwitserland € 15.000,- voor drie conferenties: Een
internationaal congres over Het Kleine Kind; de International Postgraduate Medical Training (IPTM) en de

Jaarconferentie van de Medische sectie. Kingfisher Foundation, Driebergen € 25.000,- voor het project
Kennis en Onderwijsontwikkeling in de antroposofische en complementaire gezondheidszorg. € 25.000,-
voor de Bolk Companions. Universität Witten Herdecke, Fakultät für Medizin, Herdecke, Duitsland € 4.000,-
voor de publicatie Anthroposophische Medizin und Wissenschaft. Erkenntniswissenschaftliche und konzep-

tionelle Beiträge zu einer ganzheitlichen medizinischen Anthropologie. Project Impulsen voor een toekom-

stige gezondheidszorg, Zoetermeer € 10.000,- voor een boek en een congres over impulsen voor de toekom-
stige gezondheidszorg. Begleitstudium Anthroposophischen Medizin, Witten, Duitsland € 15.000,- voor de
begeleidingsstudie antroposofische geneeskunde in 2010. Nederlandse Vereniging van Antroposofische

Zorgaanbieders, Zeist € 41.670,- voor het lectoraat en de leerstoel Antroposofische Gezondheidszorg.
Stichting Sterre der Zee, Den Haag € 200,- gerichte schenking. Focusing Institute, New York, Verenigde

Staten € 10.606,- gerichte schenking.
Gehandicaptenzorg en sociale therapie De heer D. Verbeeck, Zeist € 325,- voor reis- en verblijfskos-
ten voor een studieweekend gezondheidszorg bij Walter Kuhfuss in Waldkirch. Stichting Khedeli Nederland,

Zeist € 5.000,- algemene ondersteuning van de Khedeli woon- werkgemeenschap in Georgië. € 700,- gerich-
te schenkingen. Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland € 3.000,- voor ondersteuning van de Ita Wegman

opleiding in Moskou in 2010. Stichting Het Dagelijks Bestaan, Zutphen € 5.000,- voor het voortzetten van
het leerervaringstraject voor jongeren. Zonnehuizen Bronlaak, Oploo € 1.750,- voor een herinneringsfoto-



boekje voor de Bewonersconferentie 2010. Stichting Thedinghsweert, Tiel € 9.900,-, voor de aanschaf van een
tweedehands koelwagen voor de zorgboerderij. Arany Arnika, Gödöllö, Hongarije € 2.300,- voor een work-
shop van Roland Tiller in augustus 2010 met als doel de Licht, kleur en duisternis schilder therapie bekend te

maken in Hongarije. Zorgrestaurant BuitenSporig!, Tiel € 5.000,- voor het isoleren van de zolder van het
 zorg restaurant. Mayri, Yerevan, Armenië € 860,- voor deelname van twee medewerkers aan een seminar in
de Michaël School in Georgië. Blagoe Delo, Jekatarinaburg, Rusland € 3.000,- voor de bevordering van soci-
aaltherapeutische werkmethodes in Rusland. Latvijas Antroposofas Fizikalas Terapijas Asociacija (LAFTA),

Riga, Letland € 590,- voor de organisatie van een workshop ritmische massage in Letland. Casa de Santa

Isabel, Portugal € 8.363,- gerichte schenkingen voor noodhulp na brand. Stichting Vrienden van Huize

Thomas, Krimpen a/d IJssel € 600,- gerichte schenkingen.
Humanitaire projecten Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Karlsruhe, Duitsland € 4.000,- als
noodhulp voor getraumatiseerde kinderen en jongeren in Haïti. Stichting Kinderdorp Kuberton, Rotterdam

€ 2.000,- gerichte schenkingen. Centre for Creative Education, Kaapstad, Zuid-Afrika € 12.000,- voor het
Educare voedselproject. Stichting Befriend, Amsterdam € 100,- gerichte schenking. Stichting Soil, Sargodha,

Pakistan € 10.000,- voor hulpacties voor de slachtoffers van de overstromingen. € 1.500,- voor de salariskos-
ten van de leraren van de school voor kinderen van vuilnisrapers. Stichting Rondom Baba, Den Haag € 200,-
gerichte schenking. Stichting Abdo, Nijmegen € 1.000,- voor hulpprojecten voor de Nuba in Zuid-Soedan.
Musicians without Borders, Alkmaar € 5.000,- voor algemene organisatiekosten en een kinderproject in
Bosnië. Artsen zonder Grenzen, Amsterdam € 1.100,- gerichte schenkingen. Oxfam Novib, Den Haag € 100,-
gerichte schenking. Stichting Zending Over Grenzen, Almere € 250,- gerichte schenking. Stichting Terre des

Hommes, Den Haag € 750,- gerichte schenking. SOS kinderdorpen, Amsterdam € 1.000,- gerichte schen-
king. Eye Care Foundation, Amsterdam € 1.000,- gerichte schenking. 

Euritmievoorstelling 'Tracce' van Gia van den Akker foto: Helmut Hergarten
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Iona Awards € 23.426,- in totaal aan Awards voor persoonlijke ontwikkeling van 20 personen aan de vol-
gende opleidingen: • Middle Management voor zorg en welzijn; • de post HBO opleiding voor systeemge-

richt werken bij T&C in Zwolle; • de opleiding tot biografisch consulent aan het Instituut voor Biografiek;

• de applicatieopleiding SPW4-activiteitenbegeleiding aan het Edith Maryon College te Zeist; • de training

zijnsgeoriënteerd begeleider. Opleider: Hans Knibbe; • de opleiding Professionele Communicatie van

Phoenix-opleidingen; • de postacademische opleiding antroposofische psychotherapie van de NVAP;

• de ondernemersopleiding Heemhuys; • de opleiding tot antroposofisch verpleegkundige bij Stichting

Plegan; • het 'Stress Relief Program' bij Praktijk Stor; • de Academie voor Sociale Kunst bij De Zonneboom;

• een cursus Karmakunde en Menskunde aan het Instituut voor Biografiek.

Jongerenprojecten Goetheanum, Youth Section, Dornach, Zwitserland € 8.000,- voor evenementen in
2010. € 10.000,- voor het Transition Project. Vierdejaars studenten van de Warmonderhof/Groenhorst -

college, Dronten € 1.250,- voor deelname van de 4e jaars studenten aan de biologisch-dynamische land-
bouwconferentie in februari 2010 te Dornach. Eye to I, Hamburg, Duitsland € 400,- voor reiskosten van
Ayman Zaher naar Dornach voor het bijwonen van het International Initiative Forum en het HeartChord

Muziekfestival in april 2010. Antroposofische Jeugdgroep Odessa, Oekraïne € 1.000,- voor de zevende
jeugdconferentie in Odessa van 1 t/m 9 juli 2010. De heer F. Khatib, Palestina/Israël € 2.000,- onkostenver-
goeding voor vrijwilligerswerk in Los Angeles bij de Shade Tree Foundation. Antroposofische Vereniging in

Nederland (AViN), Zeist € 900,- voor jongeren die deelnemen aan de Februaridagen in Dornach. Vrijeschool

Vsevolod Kokolov, St. Petersburg, Rusland € 3.600,- voor deelname van de 10e klas aan een euritmiefestival
in Oslo in maart 2010. Youth Future Project, Braunschweig, Duitsland € 1.000,- voor een jongerenconferen-
tie in Bonn in september 2010 in samenwerking met de Right Livelyhood Award. United Network of Young

Deelnemer aan een muziekconferentie in Schoorl
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Peacebuilders, Den Haag € 3.500,- voor het 'Peace Education Programma' 2010. XS21World, Utrecht € 300,-
voor verlenging van een werkplek bij the Hub. Sichting Knowmads, Amsterdam € 1.150,- voor deelname van
vijf personen aan de IDEC conferentie in Tel Aviv, Israël, in april 2010. Antroposofische Jeugdgroep Odessa,

Oekraïne € 945,- voor reiskosten van drie personen naar Dornach om de Mysterie drama's bij te wonen.

Terra Act, Boekarest, Roemenië € 3.000,- voor projecten van de Roemeense antroposofische jeugdsectie in
2010. Internationale Kunstconferentie/ Mevrouw M. Pietikäinen, Lathi, Finland € 2.500,- voor de deelname
van Oekraïense studenten aan een kunstconferentie in Finland. Antroposofische Vereniging in België, Gent

€ 400,- voor de zomeracademie van de jeugdsectie. The World as a Garden, Haarlem € 2.500,- voor optre-
dens van een YIP dansgroep in Amsterdam. Mevrouw T. Zuur, Nieuw Zeeland € 400,- voor reiskosten naar
Los Angeles. The International Youth Initiative Program, Järna, Zweden € 20.000,- algemene steun voor de
YIP-projecten in 2010/2011. 

Muziek Atrium Quartet, Berlijn. Duitsland € 3.000,- gerichte schenking. Muziekvereniging GSMG Bragi,

Groningen € 400,- voor een internationale uitwisseling met twee Duitse koren. Nederlands Jeugd

Strijkorkest, Amsterdam € 5.000,-, voor het programma European Journey. De heer T. Tobin, Verenigde

Staten € 1.500,- voor een reeks concerten in Juli 2010. C.S.G. GICA, Groningen € 750,- voor het negende lus-
trum van het studentenkoor Gaudete in Cantando. Leidse Harmoniekapel, Oegstgeest € 250,- voor een con-
cert in Stadspark Het Leidse Hout op 27 juni 2010. Euritmie & Theater Impresariaat, Zwolle € 3.000,- voor
een concerttournee in november 2010 met muziek van Imke Jelle van Dam. Stichting Metamorphosen,

Rotterdam € 1.500,- voor twee concerten in november 2010. Studentenvrouwenkoor Medusa, Utrecht

€ 500,- voor het voorjaarsconcert 2011. VU Orkest, Amstelveen € 500,- voor het project Een winter met
Mahler. Stichting Zeister Muziekdagen € 1.000,- gerichte schenkingen. Stichting Passie Projecten,

Driebergen € 1.000,- gerichte schenkingen. 
Pedagogie Mevrouw G. Scholten, Zutphen € 10.000,- renteloze lening voor de opzet van een Heemhuys in
Zutphen. Remedial and Social Therapy Institute St. Petersburg, Rusland € 2.000,- als bijdrage voor een aan-
tal studenten. Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, Driebergen € 1.000,- voor de uitgave van Leren oordelen
op school en in het leven van Manfred von Mackensen. Asian Teachers Training (ATT), Bangkok, Thailand

€ 2.000,- voor reiskosten van de Nederlandse docenten naar de training 2010 in Thailand. € 1.370,- voor het
organiseren van de Asian Teacher Training 2011 in Thailand. Holywood, Rudolf Steiner School, Holywood,

Ierland € 900,- voor een bijscholingscursus voor leerkrachten van de school. Freunde der Erziehungskunst,

Berlijn, Duitsland € 4.000,- voor de East African Waldorf Teacher Training 2010-2015. € 6.000,- voor drie
jaar voor een overgangsregeling voor Helmut Hannesen. Ogólnopolski Zwiazek Stowarzyszén Wspierajacych,

Bielsko-Biala, Polen € 5.000,- voor de zomercursus Waldorf pedagogie in juli 2010 in Bielsko-Biala. Het

Bonte Huis, Haarlem € 3.000,- als eenmalige noodhulp. Mevrouw U. Sydykova, Talas, Kyrgyzstan € 900,-
voor deelname aan de Deutsche Woche 2010 in Witten, Duitsland. Project voor de Vrijeschool Bratislava,

Ooltgensplaat € 1.500,- voor een programma voor zorgleerlingen van de Vrijeschool in Bratislava. IASWECE,

Stockholm, Zweden € 2.500,- voor een conferentie over Het kleine kind in Brazilië. Heemhuys De Linde,

Zutphen € 14.000,- renteloze lening voor een nieuw op te zetten Heemhuys. Bernard Lievegoed College for

Liberal Arts, Driebergen € 22.000,- voor de ontwikkelingskosten van de studiejaren 2009 t/m 2011. Lesedi

Waldorf School, Zuid-Afrika € 3.000,- voor de renovatie van de klaslokalen. Waldorfzentrum für Vorschul -

pädagogik, Moskou, Rusland € 3.000,- algemene bijdrage voor het jaar 2010. Waldorfschule Krivoj Rog,

Oekraïne € 1.500,- voor deelname van drie docenten aan een taalseminar in Löffingen en een practicum voor
twee docenten aan de Vrijeschool te Fildern. Kindercentrum Kind in Beeld, Voorschoten € 10.000,- renteloze
lening voor de start van een kleinschalige kinderopvang in Leiden. Academie voor Spreekkunst, Zeist

€ 2.600,- voor het eerste jaar van de deeltijdopleiding van de academie. € 200,- gerichte schenking. AmWort,

Dornach, Zwitserland € 2.500,- voor exploitatiekosten van de opleiding in het komende studiejaar. Maayan

Babustan Arab Jewish Waldorf Kindergarten, Kiryat Tivon, Israël € 1.500,- voor het uitbreiden van de accom-
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modatie in verband met groei. Selbstschulungs-Inititiative zur Bothmer Gymnastik, Stuttgart, Duitsland

€ 1.500,- voor een vervolg van het Bothmer gymnastiek scholingsproject. De heer A. Tun, Tsjechische

Republiek € 500,- voor deelname aan de Engelse week in Altenberg, Keulen. De Werfklas, Culemborg

€ 1.290,- voor het communicatieplan van de Werfklas. Mevrouw R. Olthof, Deinum € 10.000,- renteloze
lening voor het oprichten van Heemhuys Rozenhofje. Hogeschool Helicon, Zeist € 1.800,- voor een kunst-
studiereis van 44 studenten naar Wolfsburg. Mevrouw L. Brouwer, Lelystad € 8.000,- renteloze lening voor
het oprichten van een Heemhuys. Mevrouw K. van der Ploeg, Roelofarendsveen € 8.750,- renteloze lening
voor de oprichting van een Heemhuys. Elementary Waldorf School Rijeka, Kroatië € 1.000,- voor een
Waldorf training voor 3 leraren in Zagreb en Wenen. Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogiek, € 500,-
gerichte schenkingen. Internationaal Hulpfonds, Amsterdam € 1.250,- gerichte schenkingen. Vriendenkring

Vrije Hogeschool, Driebergen € 550,- gerichte schenkingen. 
Tuinen Kinderopvang De Geheime Tuin, Zeist € 10.000,- renteloze lening voor de aanleg van een tuin bij
een nieuw kinderdagverblijf in Zeist. Vrije School Vuurvogel, Zoetermeer € 2.000,- voor de inrichting van
een schoolplein na een brand. 

Universiteit Drs M. in ‘t Veld, Zutphen € 10.000,- renteloze lening voor het promotieonderzoek Human
Environment. Conditions for an evolutionary explanation of meaning. Mevrouw J. Boertien, Leiden

€ 4.800,- voor een promotieonderzoek naar de productie en functie van textiel in het gebied ten oosten van

de Jordaan, archeologie van de zuidelijke Levant. Ir. A.O. Nigten, Wageningen € 10.000,- renteloze lening
voor een veldproef met schapen op proefboerderij "Droevendaal"; een onderzoek naar het dynamiseren van

mest in het kader van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. Louis Bolk Instituut,

Pedagogische noodhulp in Haïti



Driebergen € 60.000,- voor de projecten Ontwikkeling Biokippenfokkerij; Onkruid effectief preventief bena-
deren; Collegiale toetsing als certificeringgrondslag Demeter; Invloed van biologische voeding bij voorko-

men, remmen of overwinnen van kanker; Welke invloed heeft de (antroposofische) opvoeding op de ontwik-

keling van astma in jonge kinderen en Kwaliteitsproducten voor de (Bio)consument. Bijzondere Leerstoel

Duurzaamheidsbeleid Kees Zoeteman, Tilburg € 20.000,- voor het voortbestaan van de Bijzondere Leerstoel
Duurzaamheidsbeleid in Internationaal Perspectief in de jaren 2010 en 2011. Mevrouw G. Strik, Bunnik

€ 10.000,- renteloze lening voor het vervolg van een promotieonderzoek Hoe biografisch schrijven een bij-

drage kan leveren aan de constructie van postmoderne identiteit. De heer M. Rawson, Horst, Duitsland

€ 4.250,- voor een promotieonderzoek aan de Universiteit van Plymouth. Werktitel: Enhancing sustainable

professional learning through blending the generation of intuitive and empirical knowledge in practice-

based research and in collegial discourse in learning communities. Mevrouw E. Kieft, Torquay, Devon, Groot-

Brittannië € 10.000,- renteloze lening voor het vierde jaar van haar een promotie onderzoek getiteld:
Dancing as a tool for emotional and Mental Wellbeing and Personal Growth aan de Roehampton University

in Londen. Alanus Hochschule Alfter, Duitsland € 13.000,- voor de verlenging van het docentschap van
Pieter van der Ree voor het studiejaar 2010/2011. De heer T. Peetoom, Rotterdam € 5.000,- als renteloze
lening voor vier jaar voor een promotietraject aan de Universiteit voor Humanistiek. Dr R. Benedikter,

Bozen, Italië € 12.000,- het professoraat Socio-Educational Sciences and Policy, met als specialisatie antropo-
sofie. Oxford Brookes University, Groot-Brittannië € 34.602,- voor de bijzondere leerstoel Social Sculpture
van Walter Kugler. Alanus Hochschule Alfter, Duitsland € 13.000,- voor de verlenging van het docentschap
van Pieter van der Ree voor het studiejaar 2011/2012. Bijzondere Leerstoel Duurzaamheidsbeleid Kees

Zoeteman, Tilburg € 10.000,- voor het voortbestaan van de Bijzondere Leerstoel Duurzaamheidsbeleid in
Internationaal Perspectief. Gerichte schenkingen voor Christine Gruwez, Antwerpen, België € 16.759,- voor
haar studie naar Manicheïsme. 

Diverse kleine, niet nader gespecificeerde gerichte schenkingen.

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 tes-
tamenten, dan kunt U contact opnemen met ons secretariaat: 020-6233353. 
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