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Foto omslag: De drie springers van Oswald Wenckebach 

een voorbeeld van meerdimensionale gelijktijdigheid

Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers

Doelstelling van de Iona Stichting

Het doel van de Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en
maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op
 initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:
1) Antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie,
gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, landbouw, natuurwetenschappen,
euritmie, en het actief waarnemen van kunst. 2) De religieuze dimensie
van het leven. 3) Architectuur, monumentale kunsten, tuin- en
 landschapsarchitectuur, muzische en beeldende kunsten.
Het bestuur hanteert de doelomschrijving van de Stichting als een
 levende en richtinggevende kracht.

Doelgroep

De Iona Stichting is een knooppunt van schenkers, aanvragers, studenten,
kunstenaars, bestuurders, medewerkers, leveranciers, vrienden en belang-
stellenden uit de sfeer van maatschappelijke vernieuwingen, cultuur en
antroposofie. Al deze stakeholders vormen de doelgroep.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2011
Mevrouw M.J. van Beuningen - Chabot erebestuurslid
De heer Dolf van Aalderen erebestuurslid

De heer mr. Michiel ter Horst voorzitter
De heer drs. Merlijn Trouw vice-voorzitter
Mevrouw ir. Clarine van Lookeren Campagne secretaris
De heer drs. Jan Huisman penningmeester
Mevrouw drs. Désanne van Brederode
Mevrouw drs. Lili Chavannes - Fortuyn
De heer drs. Maarten de Jong
De heer ir. Maarten Roest Crollius
Mevrouw Selma Steenhuisen

Secretariaat per 31 december 2011
De heer Ignaz Anderson directeur
Mevrouw Sonja Bönisch boekhouding
Mevrouw drs. Frouke Flieringa projectaanvragen
Mevrouw Christine Geertsema communicatie, evaluatie
Mevrouw ir. Clarine van Lookeren Campagne antroposofie en samenleving
De heer drs. Jan Huisman duurzame gezondheidszorg

Iona Stichting
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam 
Tel: +3120 6233 353
Fax: +3120 6274 856
E-mail: iona@iona.nl 
Web: www.iona.nl
ING: 16.38.900
Triodos Bank:
21.21.89.840



Iona Stichting Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Voorwoord

Beste lezers,

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag aan.

Dit jaarverslag is wederom vroeg in uw bezit. Uw betrokkenheid bij
ons werk willen wij optimaal houden. Samenwerking staat hoog in
ons vaandel, helemaal in een jaar waar het er om gaat. De middelen
zijn schaarser, fondsen raken leeg, maar de projecten die om steun
verzoeken zijn van hoge kwaliteit. Het bredere maatschappelijke
veld vraagt om creativiteit en doelgerichtheid. Uw steun is hierbij
nodig. 

Om duidelijk te zijn in onze communicatie met individuele
 partners, collega stichtingen, bedrijven en overheden hebben wij
volgend op de jaarverslaglegging het nieuwe beleidsplan 2012-2014
toegevoegd. 

Terugblikkend op 2011 en vooruitziend op het komende jaar is als
thema gekozen: ‘Zelfsturing en coöperatief samen-sturen.’
Dit onderwerp wordt ook het thema van onze jaarvergadering op
16 maart aanstaande.

Tot slot wil ik u nogmaals danken voor uw betrokkenheid in het
afgelopen jaar en nodig u uit om samen met ons 2012 tot een jaar
van coöperatie te maken.

Namens bestuur en medewerkers,

Ignaz Anderson, directeur
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Een blik op 2011

Zelfsturing en coöperatief ‘samen-sturen’.

Wanneer ik naar 2011 kijk als een afgerond geheel dan zie ik een verwarrende en
zorgelijke complexiteit in de samenleving. Als situatieschets hoort dat onvermijde-
lijk bij dit jaarverslag. Rampzalige gebeurtenissen in natuur en maatschappij bepa-
len het leven van miljoenen mensen en roepen op tot veranderingen. Overal
waren er omwentelingen die geleid hebben tot onrust, verontwaardiging en ver-
zet. De wereldwijde Occupy beweging. De Arabische Lente in tal van landen. Een
tsunami en kernramp in Fukushima. Aardbevingen in, onder andere, Christchurch
en Pakistan. Orkanen als Irena. Bloedbaden in Oslo en Alphen aan de Rijn. Al in
de eerste helft van 2011 wordt geconstateerd dat dit jaar het economisch duurste
jaar is ooit door natuurrampen. En het ‘lawinegevaar’ neemt maar niet af… Ook
maatschappelijk groeide het gevoel van onbehagen en negativisme. Kan ik tot dit
alles nog zelf een verhouding vinden? Paul Klee beschrijft 100 jaar geleden het
volgende dichterlijk verlangen: “In mij bruist, beslist, een zee, omdat ik voel. Het
is heilloos om zo te voelen dat er overal tegelijk dezelfde storm is en nergens een
meester die de chaos gebiedt.” Dit gevoel wil het negatieve kantelen naar iets
positiefs, iets van ‘Toewijding aan het Hogere’, waarmee cultuursocioloog Gabriël
van den Brink wil afrekenen met het negativisme in de samenleving.* Mogen we
dit zien als een tijd van transitie? Veranderingen die gepaard gaan met vernieti-
ging, sociale chaos en een weerspiegeling hiervan in de economie? Kunnen we
zoeken naar een hoger-ordenend principe, een samenhang, die past bij deze com-
plexiteit?

Ook zijn in 2011 markante mensen weggevallen die voor grote groepen een icoon
waren Václav Havel, Albert Heijn, Steve Jobs om er een paar te noemen. Bij over-
lijdensmomenten wordt de tijd even stil gezet om te zien wat er werkelijk is
gebeurd. Behoefte aan overzicht, houvast en verbinding treedt op. Wat kunnen we
van de overledene leren? Welke essentie komt aan het licht? Steve Jobs noemt dit
‘connecting the dots’: het verbinden van hetgeen ertoe doet. Om motieven te vin-
den en betekenis te geven kunnen we wellicht beter in-samenhang-denken dan
gebeurtenissen in volgorde na-elkaar-denken. Het  verleden kan hierbij net zo
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* Gabriël van den Brink: Eigentijds Idealisme, een afrekening met het cynisme in Nederland.



goed toekomst zijn als omgekeerd. Je probeert zelf even ‘in samenhang te zijn’ met
de ander; even op diens schouders te staan.

Het is verrassend te zien hoe het het kunstklimaat van 100 jaar geleden, in verge-
lijkbaar roerige tijden, zocht naar inspiratie. Paul Klee oppert de gedachte: “de
schepping kan vandaag niet afgelopen zijn, de kunstenaar breidt daarmee het 
wereld-scheppende handelen van gisteren naar morgen uit” en “het handelen met 
oer-wetmatigheden kan de ontwikkeling voeden.” Theo van Doesburg zoekt naar de
“aan de oppervlakte verschijnende diepte” en “hetgeen in de creatieve strijd met
onszelf aan het ontstaan is.” Deze laatste uitspraken wijzen op het streven van De
Stijl-groep naar nieuwe beelding. De redding van de samenleving rond 1911 werd
door hen gezien als het samen maken van een kunstwerk; je leeft erin en vormt het
tegelijk. Ze liepen tegen complexe dilemma’s aan die niet eenvoudig te overbruggen
waren. Allereerst de strikte wetten van de verschillende materialen die beperkingen
opleggen, daarnaast het besef dat meerdere dimensies niet gelijktijdig, synthetisch,
werken. In onderlinge verbindingen werden ‘vrijplaatsen’ gevormd om samen
inspiratie op te doen. Met, bijvoorbeeld, het polyfone in de muziek werden verschil-
lende dimensies wel gelijktijdig hoorbaar. Mondriaans hoop was hierbij dat het
beste uit de materiële en spirituele tradities zou samenvloeien in de beweging tot
Nieuwe Beelding; een samenleving als sociaal kunstwerk, waar het culturele, poli-
tieke, juridische en economische leven dienstbaar aan elkaar zijn. 
Voor mij betekent dit voor 2012: méér representant zijn, méér tijdgenoot zijn met
de ander, door een hechtere samenwerking van beleidsterreinen na te streven.
Samenwerken vanuit een ‘meer-dimensionale gelijktijdigheid op meerdere gebieden’.

Fondsen als de Iona Stichting hebben in de samenleving altijd een experimentele 
vrij-ruimte kunnen creëren, van waaruit vernieuwende denkbeelden in praktijk
gebracht konden worden. Deze actieve opstelling is nog steeds hard nodig. Door in
de zorg bijvoorbeeld zelfsturing te stimuleren zoeken partijen nieuwe samenwer-

kingsvormen om dit mogelijk te maken. Dit blijkt niet alleen bete-
re zorg, maar ook kostenreductie op te kunnen leveren.

Door onderwijs, landbouw en voeding actief te
betrekken, gaat Gezondheidszorg over meer
dan ziek alleen. Gezondheid is immers een
zaak van jezelf en niet van de dokter.
De recente nieuwe geefwet wil dit sociaal-
ondernemerschap van individu en fonds
stimuleren. Overheid en bedrijfsleven heb-
ben een zware eigen agenda. Persoonlijk(bur-

ger)-initiatief bevordert zelfverantwoordelijk-
heid voor bijvoorbeeld groene energie of betere voe-

ding, waardoor de eerder geschetste negativiteit verdwijnt
en toewijding een kans krijgt. Subsidiegelden van de overheid, investeringsgelden
uit het bedrijfsleven en schenkgelden uit de fondsenwereld maken samen meer
mogelijk. Groot-Brittannië geldt als een goed voorbeeld waar middels een conve-
nant tussen overheid en de ‘Third Sector’ gemeenschappen worden versterkt en
door innovatie publieke diensten op een hoger niveau worden gebracht.
De onafhankelijkheid van deze derde sector staat voorop. De fondsencultuur wordt
gewekt tot sociaal-ondernemerschap door samen op te trekken en meer impact te
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bewerkstelligen. Ketenvorming rondom thema’s binnen onderwijs, energie, voe-
ding, landbouw en, hierboven al genoemd, gezondheidszorg geven goede hoop.
Bedrijven blijken binnen zo’n verband hun dienstbare rol weer te verstaan. Meer
natuurlijk toezicht ontstaat in de keten zelf. Wederzijds stimuleren de partners
elkaar om met ambitie hun doelen te bereiken. 
Doordat wij binnen de Iona Stichting samenwerken met jongeren, collega fond-
sen, onderwijspartijen en het veld van gezondheidszorg zien we duidelijk dat kop-
lopers elkaar op deze wijze in Nederland kunnen vinden. Ook wereldwijd werd dit
aan grensverleggende projecten zichtbaar tijdens het Presencing Global Forum*
in Boston. 

Dit meer-dimensionale zien we op alle gebieden die vragen om vernieuwing. ‘In
triple we connect the best of three worlds’*. Het bekendste is triple-P (People,
Planet, Profit). Profit is hierbij de meerwaarde die kan ontstaan in de samenhang
met mensen en aarde. Dit geldt ook voor de drieslag transparantie, sociale verant-
woordelijkheid en duurzaamheid. Veel gehoorde begrippen die sleets raken, maar
betekenis krijgen in samenhang, compositie met elkaar. Verantwoorde transparan-
tie is inzichtelijk, waarde gedreven en maakt enthousiast. Duurzame verantwoor-
delijkheid is gericht op de ander en wekt continuïteit en vertrouwen. Transparante
duurzaamheid is handelingsgericht en schept een betere wereld. Afzonderlijk
staan de drie vernieuwingen geïsoleerd in de samenleving, maar dynamiserend
tussen deze drie kan (met de woorden van Klee) ontwikkeling gevoed worden!
Moge hiermee 2012 het jaar worden van de vele zinvolle verbindingen waar van-
uit doelen gerealiseerd worden die de vrije-tussenruimte als kiemplaats (her)ken-
nen. Dit jaar is tenslotte uitgeroepen door de VN als het jaar van de coö�peratie.
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* Nicanor Perlas: Mission Possible, about three sector democracy.
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Bestuursverslag Iona 2011

De gezamenlijke Initiatiefkracht van aanvragers, van schenkers en van de Iona
Stichting vormt de kern. ‘Gezamenlijk’ veronderstelt daarbij aandacht en activi-
teit, het samen brengen, samen binden, samen vinden. Dat is een gemeenschappe-
lijk element voor initiatieven van de aanvragers, van collega instellingen en van
de stichting zelf. Een bijzondere karakteristiek van dit jaar was de intensieve aan-
dacht voor de eigen bestuurlijke sfeer: statutenherziening, het nieuwe beleidsplan,
en herziening van de portefeuille.

Aanvragen. Er werden 404 aanvragen in behandeling genomen. De meeste op het
gebied van onderwijs, de tweede groep die van jongeren, maatschappij en muziek.
Als derde kwamen de euritmie aanvragen en als vierde groep kwamen aanvragen
uit de universitaire hoek. Dit beeld blijkt vrij constant. Alle toekenningen zijn ver-
antwoord in het overzicht verderop in dit jaarverslag. Nieuw is dat door de
thema’s Dialoog met Christine Gruwez, Antroposofie en Samenleving en het
Goetheanum Meditation Worldwide, de Iona Stichting met andere vragen bena-
derd wordt.

Zelfevaluatie van projecten. Traditioneel was de sfeer in stichtingenlandschap er een
van helper en hulpbehoevende. De Iona Stichting werkte van meet af aan dienst-
baar samen met de aanvrager als initiatiefnemer. Er is een volgende stap nodig,
want een hechtere samenwerking vraagt om zelfevaluatie van projecten. Niet als
controle, maar als stimulering. Deze verslagen worden structureel toegevoegd aan
het elektronische dossier. De waarde van het project wordt hierdoor inzichtelijker
voor de initiatiefnemer, de doelgroep van het initiatief en voor de stichting.

Studiefinanciering lijkt soms een kwestie van formulieren en financiën. Voor de
aanvrager is studiefinanciering echter het sluitstuk van initiatief bij uitstek: het
vernieuwen van je eigen leven! Wij hopen dat onze schenkers dat ook zien, want
ondanks de brede overheidssteun krijgen instellingen van levensbeschouwelijke
aard geen studiefinanciering van de overheid, noch van de meeste grote fondsen.
Afke van Aalderen, die jarenlang zorgvuldig het fonds studiefinanciering beheer-
de, heeft zelf ook een nieuwe stap gezet en per 1 april afscheid genomen. Het
bestuur besloot het werk voor studiefinanciering daarmee in een ruimere context
te plaatsen. In de nieuwe situatie verschijnt ‘Onderwijs en Ontwikkeling’ als een
vast punt op de agenda van het dagelijks bestuur, voorbereid door het secretariaat.
De Iona Stichting ontving in totaal 107 aanvragen, met als resultaat 23 toegeken-
de leningen en 12 giften aan personen voor het volgen van korte cursussen.

Antroposofie en Samenleving, ‘A&S’. Uit evaluaties bleek dat A&S het netwerk van
leidinggevenden in antroposofische organisaties heeft versterkt. Sommigen zijn
met hun organisatie vernieuwend aan de slag gegaan en anderen gebruikten de
inspiratie meer voor hun dagelijkse praktijk. De Iona Stichting begon een nieuw
Scholingstraject Antroposofie en Werk in negen maandelijkse bijeenkomsten voor
het middenkader en medewerkers van antroposofische organisaties over Theorie
U, Meditatie en Antroposofie; een driedaagse retraite voor medewerkers van
antroposofische organisaties en een werkdag over Meditatie als weg tot inzicht in
werkvraagstukken met Arthur Zajonc. Leidinggevenden vertelden daarbij over



vernieuwingstrajecten in hun organisaties die uit de Iona Leergesprekken zijn
voortgekomen.
In België verzorgde de Iona Stichting met collega’s van ‘Mercuriusplus’ een twee-
daagse cursus met 27 leidinggevenden van alle mogelijke antroposofische instel-
lingen. Dit heeft een aanzet gegeven tot groepen in Gent en Antwerpen, die
samen verder gaan.

Iona Jaarinitiatieven. Een Iona Jaarinitiatief wordt door het Algemeen Bestuur in
een bepaald jaar conform de statuten geïnitieerd met een budget en moet dan bin-
nen vijf jaar tot stand komen. Mocht dat niet slagen, dan wordt de reservering
voor het project geannuleerd. De financiering voor het initiatief blijft maximaal
vijf jaar beschikbaar. Hier volgt een lijstje met aandachtsvelden, ‘initiatief-trek-
kers’ en de onderhanden activiteiten. Bij alle activiteiten is directeur Ignaz
Anderson betrokken, al wordt hij niet steeds genoemd.
Religieuze dimensie (start 2012) Voorzitter Michiel ter Horst nam het initiatief tot
een Nederlandse vertaling van de werken van Dionysius Areopagita, die de rijk-
dom van de Griekse filosofie in het Christendom incorporeerde en daarmee gran-
dioze concepten introduceerde, zoals het verhullende en onthullende karakter van
onze voorstellingen van de engelenwereld in driemaal drievoudige hiërarchische
ordening.
Gezondheidszorg (start 2011) Jan Huisman treedt op als initiatiefnemer en pro-
jectleider voor ronde tafelgesprekken, een congres, een boek presentatie en een
manifest over ‘Duurzame Gezondheidszorg’ in samenwerking met Marko van
Gerven van de Netwerkuniversiteit. Juist nu bevoegdheden van Den Haag naar de
gemeenten worden overgeheveld is er ruimte voor actie in de vorm van een mani-
fest en samenwerking tussen medestanders op lokaal en regionaal niveau. Het
boek ‘Duurzame Gezondheidszorg, visies en praktijkervaringen’ is op 9 september
bij Weleda gepresenteerd en werd in het veld goed ontvangen. 

Onderwijs (start 2010) Bestuurslid
Maarten Roest Crollius werkt met colle-
ga’s uit het onderwijsveld aan een con-
gres over ‘Natuurlijk Leervermogen’.
Er ontbreekt iets wezenlijks in het onder-
wijs: Ieders natuurlijk leervermogen kan
bewuster aangesproken worden, waar-
door leren minder geïsoleerd komt te
staan van het leven zelf. 
Filosofie (start 2009) Bestuurslid
Désanne van Brederode nam in samen-
werking met het Open Ontmoetings- en
Studiecentrum voor Antroposofie
Amsterdam het initiatief tot het succes-
vol verlopen symposium Filosofie van de

Vrijheid op 1 oktober 2011. Deze dag vond plaats in de Amsterdamse Rode Hoed.
Medewerking werd verleend door Marc Slors, Bert Keizer, Klaas van Egmond,
Coen Simons, Mariëtte Willemsen, Ab Klink, Marjolijn Februari, Rob Wijnberg
en Lodewijk Dros (dagvoorzitter). 
Een ander initiatief is de studiegroep die de structuur en methode van de filosofie
van Rudolf Steiner onderzoekt aan de hand van de compacte studie 
‘Phänomeno logie und Idealismus’ van Jaap Sijmons.
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Kunst (start 2008) De samenwerking met het Vitra Design Museum in Weil am
Rhein (Duitsland) en de Kunsthal in Rotterdam rondom de tentoonstelling over
Rudolf Steiners design impulsen in de Kunsthal te Rotterdam, najaar 2013.
Initiatiefdrager is Ignaz Anderson.
Architectuur (start 2007) Pieter van der Ree werkt aan een Engelstalig boek over
organische architectuur in de 21ste eeuw. Ook hier is Ignaz Anderson  initiatief -
drager.

Overige initiatieven waarin de Iona Stichting als initiatiefnemer of
als partner optreedt

‘Leren over Leren’ De Iona werkgroep ontstond in 2008 om diverse nieuwe  leer -
paradigma’s met onderwijsvernieuwers in gesprek te brengen. Presencing Youth

Summit. In samenhang met een tweede Global Forum van het ‘Presencing
Institute’, werd Otto Scharmer gevraagd met jongereninitiatieven in Europa te
werken, waaronder YIP, Knowmads, BLCLA (Vrije Hogeschool) en LearningLab.
Het resultaat is een jongerenweek in Berlijn, waarbij in samenwerking met het
stadsbestuur onder de Brandenburger Tor vijf koffers met brandende vraagstuk-
ken voor de studenten zullen worden klaargezet, die zij moeten aanpakken.
Daarna mogen de studenten twee dagen met Otto Scharmer aan de slag (29-30
juni 2012). Voorts blijft de Iona Stichting in gesprek met Scharmer over de komst
van een ‘Presencing Institute’ naar Europa (Berlijn).
Economy Transformers, een netwerk van ongeveer 480 mensen onder leiding van
Damaris Matthijsen met Herman Wijffels als beschermheer. Doel is onderliggen-
de economische structuren en het waardensysteem van de economie te herzien.
De Iona Stichting investeerde in 2011 I 20.000,- uit het fonds ondernemende ini-
tiatieven. Ignaz Anderson is lid van de stuurgroep.
Samenwerkende hulpfondsen De Iona Stichting neemt deel aan een overleg van de
samenwerkende hulpfondsen ter ondersteuning van internationale ontwikkelingen
in de vrijeschoolpedagogie, heilpedagogie en sociaaltherapie. Deelnemers zijn
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Stichting Internationaal Hulpfonds, Stichting ter Bevordering van de Heil peda -
gogie en Stichting Helias. In Europees verband was het jaarlijkse overleg op 
4 en 5 februari in Berlijn. ‘Stiftungstreffen’, Stichtingenoverleg te Amsterdam
24-26 mei 2011, met Duitse, Zwitserse en Zweedse collega’s van de Software ag
Stiftung, Vidar Stiftelsen, GLS Treuhand, Stiftung Edith Maryon, Evidenz Gesell -
schaft en Mahle Stiftung. Onderdeel van het programma was een concert met
diner ten huize van de voorzitter van de Iona Stichting. Rudolf Steiner Bibliotheek

Amsterdam Jan van der Linden, de oprichter van de Iona Stichting, legde in 1946
de grondslag voor de Amsterdamse Rudolf Steiner Bibliotheek en bleef zich
levenslang daarvoor inzetten met, onder andere, Dien Draaijer. De Iona Stichting
maakte indertijd de overgang naar het pand van de Zaailing mede mogelijk. Nu
het 20-jarige huurcontract aldaar afgelopen is, steunden wij de Amsterdamse
financiële actie van met name Ria over de Linden door elke binnenkomende euro
te verdubbelen, zodat uiteindelijk een bedrag van ruim I 43.000,- beschikbaar was
voor de sanering, herstructurering en verhuizing van de bibliotheek naar het Ita
Wegmanhuis aan de Weteringschans 74. Bij de feestelijke opening op 2 oktober
gaf oud-directeur van de Iona Stichting, Dolf van Aalderen, een inleiding over
“Het ontstaan en de levensloop van de Rudolf Steiner bibliotheek”. (Red.: bij het
ter perse gaan van dit jaarverslag vernamen wij met droefenis dat Ria over de
Linden plotseling is overleden.) Leerstoel Walter Kugler in Oxford. In 2007 nam de
Iona Stichting het initiatief voor een leerstoel voor Walter Kugler, de eminente
leider van het Rudolf Steiner Archiv in Dornach. Het werd een leerstoel aan de
School of Arts van de Brookes University in Oxford, afdeling Social Sculpture.
Naar aanleiding van ernstige financiële en bestuurlijke problemen bij het Rudolf
Steiner Archiv in Zwitserland werd contact gezocht met het bestuur van het
Archiv. Met enkele collega stichtingen werd besloten om voor Walter Kugler een
sabbatical leave van drie maanden voor wetenschappelijk werk in Oxford te
bewerkstelligen. Tevens zal de Iona Stichting komend jaar de leerstoel met
£ 30.000,- ondersteunen. Een en ander na overleg met onze partner in Oxford,
Shelley Sacks. 
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Goetheanum Meditation Worldwide

Initiative. De Iona Stichting heeft dit ini-
tiatief van Arthur Zajonc, Bodo von Plato
en Ron Dunselman samen met de
Evidenz Gesellschaft en de Vidar
Stiftelsen vanaf het begin in 2008
gesteund en gedragen. Doel is een nieuwe
internationale aanzet voor het meditatie-
ve leven in de antroposofische beweging,
dit met de actieve steun van het bestuur
van de Allgemeine Anthroposophische
Gesellschaft in het Zwitserse Dornach.
Vriendenkring Christine Gruwez, opgericht
op 6 april 2008, op initiatief van de Iona
Stichting, Tettje van Wageningen,
Margriet Idenburg - de Savornin Lohman
en Peter Idenburg, om haar studie naar
het Manicheïsme mogelijk te maken.
Deze studie heeft dit jaar een wending in
oriëntatie gemaakt: van de aanvankelijke
historische blikrichting naar de toekomst
van het Manicheïsme. Tevens schreef
Christine een inleiding bij de uitgave van
de Nederlandse vertaling van de werken van Dionysios de Areopagiet, een Iona
project. Daarin wordt aan de hand van de uitbeelding van engelen in de kunst de
verhouding tussen wezen en beeld getoetst. De ‘Vriendenuitstap’ op 23 januari
vond dit jaar plaats in het Haagse Mauritshuis, met als hoofdthema een zelfpor-
tret van Rembrandt. Op 10 april volgde de ‘Vriendendag’ in Oss, waar de wanden
van Museum Jan Cunen beschilderd zijn door Gijs Frieling. Christine Gruwez
ging met hem in debat over de rol van de kunst en de kunstenaar in de toekomst.
Naast bovengenoemde kon Christine dankzij de Vriendenkring een eigen weblog
beginnen (christinegruwez.info). Tenslotte namen Christine en Michiel ter Horst
het initiatief voor een reis naar Israël in 2012 rond het thema ‘de schier onmoge-
lijke dialoog’, waarvoor reeds een eerste studiebijeenkomst werd gehouden.
Aanmelding voor de Vriendenkring Christine Gruwez is overigens mogelijk via
het secretariaat van de Iona Stichting.

Lopende organisatie - Lerende organisatie 

‘Je bent niet zo maar een lerende organisatie’ is onze ervaring. Dit vereist bewust-
zijn van wat we willen leren en van hoe waar te nemen of het lukt. Niet alleen bij
uitgesproken creatieve kansen, maar ook in de lopende organisatie. Een goed
lopende organisatie is zelfs de basis van een lerende organisatie. Daarbij komt de
wil en de techniek om te leren van wat mis gaat. Ook is het echter nodig de ogen
open te houden en de kansen te grijpen die zich voordoen. Om zelf lerend te blij-
ven werd ter inspiratie meegedaan aan: De ‘Rudolf Steiner-Express’ van Keulen
naar Kraljevec, de geboorteplaats van Rudolf Steiner ter gelegenheid van Rudolf
Steiners 150ste geboortedag. Deze trein barstensvol actievelingen uit de antropo-
sofische beweging werd door de uiterst initiatiefrijke Vera Koppehel op de rails
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gebracht van 24 tot 28 februari. Iona nam deel met een delegatie van zeven perso-
nen, inclusief Vera Treffers als afgevaardigde van de Antroposofische Vereniging in
Nederland. Op de geboortedag zelf werden wij ontvangen door de voltallige bevol-
king van Kraljevec. Tussen alle bezoeken aan de belangrijke plaatsen uit Steiners
leven waren wij doorlopend in gesprek met binnen- en buitenlandse collega’s. Voor
de Iona Stichting was het een uitzonderlijk leerzame ervaring. Dit geldt ook voor
Rudolf Steiners Mysteriedrama’s, een marathon van eenentwintig uur toneel van
12-15 mei. Eveneens ter gelegenheid van de 150ste geboortedag besloten wij deze
uitvoering met een grote bestuursdelegatie bij te wonen. Terugblikkend spraken
wij over een magistraal concept, bijzondere beelden, krachtige vernieuwing in spel
en regie, besef van lotsverbondenheid, geïntegreerde euritmie, kunstzinnige decors
en ‘lichtkunst’, individuele verantwoordelijkheid voor de ‘poort’ tussen twee werel-
den die ieder van ons steeds bij zich heeft: de kunst om het spirituele te verbinden
met het aardse. De Jaarvergadering 2011 op 18 maart in het Amsterdamse Felix
Meritis rond het thema ‘De vrijheid van de professional’, met bijdragen van
Josephine de Zwaan, Maarten de Jong, Pim Blomaard en optreden van het nauw
met ons verbonden Amsterdam Chamber Theatre. Verantwoord beleggen en de

vraag wat dat omvat heeft ons dit jaar intensief bezig gehouden. Het resultaat daar-
van werd vastgelegd in ons beleidsplan dat verderop in dit jaarverslag te vinden is.
Wij kwamen tot de keuze voor een andere vorm van vermogensbeheer, waarbij
vermogensadviseur Floris Lambrechtsen met zijn bedrijf ‘Double Dividend’ de
kennis om tot op de bodem van beleggingsproducten te kijken inbrengt. Hij stapte
hiertoe uit onze financiële commissie. Hij geeft aan deze commissie nog beleg-
gingsadviezen. Dat houdt ons bij de les. Bedrijfsvoering. Ondanks het vertrek van
onze medewerker voor studiefinanciering en ondanks het ziekteverlof van onze
directeur in het tweede kwartaal bleek het team sterk genoeg om het werk op te
vangen. Hier bewezen de medewerkers hoezeer zij zich steeds verder ontwikkelen.
Vernieuwing website. Creatieve website vormgever Rob van Gijzelen maakte het
bestuur enthousiast met wat hij noemde een ‘braindump’ en kreeg groen licht om
samen in zee te gaan. Lening Kraaybeekerhof. Bij de verkoop van Kraaybeekerhof
aan de Stichting Grondbeheer had de Iona Stichting, na vele afschrijvingen, nog
I 60.730,- te vorderen. Nu namen wij genoegen met aflossing van 2/3 deel. Voor
de resterende I 20.000,- mag Kraaybeekerhof dan aanvragen voor projecten op
het gebied van BD landbouw indienen. 

Bestuurlijke zaken

Bestuurssamenstelling. Op 2 februari mochten wij Désanne van Brederode welkom
heten in onze bestuursvergadering. Alleen al om haar intensieve betrokkenheid
bij kunst en filosofie zijn wij bijzonder dankbaar dat zij het doel van de stichting
wil helpen realiseren.
Er zijn gesprekken gaande met mogelijk nog drie nieuwe bestuursleden.
Statuten. Deze werden minutieus doorgenomen: dragen zij nog ons huidige werk?
Slechts kleine wijzigingen bleken wenselijk. Het begrip ‘werkgebieden’ in de doe-
lomschrijving werd als beperkend ervaren en werd vervangen door ‘aandachtsge-
bieden’; de instelling ‘De Christengemeenschap’ werd in de doelomschrijving ver-
vangen door ‘de religieuze dimensie van het leven’, aangezien een instelling als
zodanig geen doel kan zijn. Ook de namen van initiatiefjaren zijn eigentijds ver-
woord.
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Beleidsplan voor de komende drie jaar. Het beleidsplan heeft vier wortels. Ten eer-
ste is het gebruikelijk om een ‘Algemeen deel’ in het jaarverslag op te nemen. Ten
tweede kan het functioneren als een ‘kaart van verantwoordelijkheidslijnen’ bin-
nen de Stichting. Voorts vereist de belastingdienst een beleidsplan, dat wij dan ook
reëel inhoudelijk vorm willen geven. Tenslotte willen wij zichtbaar maken op
welke wijze wij voldoen aan de ‘Code Goed Bestuur’ van de Fondsen in Nederland
(FiN). Het betreffende beleidsplan is opgenomen achterin dit jaarverslag.
Verantwoord Beleggen. Met Double Dividend, thans onze vermogensadviseur, zoe-
ken wij naar verantwoorde beleggingen, met aandacht voor Environmental, Social,
Governance (E.S.G.). De markt kent weliswaar ‘governance’ als bestuurlijk criteri-
um, maar wij zien ook het verticale, het ethische, als onderdeel daarvan, een stre-
ven waarbij je steeds wakker moet blijven. De Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling VBDO heeft onderzoek gedaan naar ‘Benchmark
Responsible Investment’ bij 46 deelnemende Fondsen. De Iona Stichting is eruit
gesprongen als één van de koplopers. In de markt zijn over het afgelopen jaar
grote verliezen geleden. Bij Iona bedroeg het verlies ca. 10%. De details zijn hier-
onder in de jaarcijfers te vinden.
Verantwoord financieel beleid. De Iona Stichting voelt de schuldencrisis in
Euroland wel degelijk. Wij mogen dankbaar zijn voor het grote bedrag aan schen-
kingen dat binnengekomen is, bijna een miljoen. Wij moeten er echter rekening
mee houden dat daarvan ongeveer tweederde deel aan bepaalde bestemmingen
gebonden is, doelen die reeds bij de eerste gesprekken tot doneren of al bij het
aangaan van een periodieke schenking vastgelegd zijn. In het geval van het ver-
mogensfonds landbouwgronden bestaat de schenking niet uit liquiditeiten, maar
uit kwijtscheldingen. Onze beschikbare middelen zijn beperkt. Op drie manieren
zullen wij moeten strijden om de steun aan alle interessante initiatieven die op
ons af komen: 1) Dringender aankloppen bij onze schenkers! 2) Nog actiever op
zoek naar steun van collega stichtingen! 3) Nog kritischer kijken naar de waarde
van projecten.

In Memoriam
Ellen Huidekoper, 25 juni 1956 -2 november 2011. Met Ellen hebben wij destijds
uiterst plezierig samengewerkt in het kader van het Christengemeenschapsjaar.
Onder andere heeft zij in die periode samen met jongeren van de gemeenschap
een nieuwe folder gemaakt.
Heinz Zimmermann, 23 november 1937 - 6 september 2011. Zeer plotseling over-
leed hij na een vurige lezing over de wil. Zijn wezenlijke thema was het gesprek:
spreken, luisteren en samen realiseren. Hij gaf na zijn leraarschap in Basel leiding
aan de Jeugdsectie en de Pedagogische Sectie van de Freie Hochschule für
Geisteswissenschaft te Dornach, Zwitserland.
Taco Bay, 22 september 1933 - 5 augustus 2011. Hij was priester en bewindsdrager
in de Christengemeenschap en had een sterke verbinding met het Keltische en
met natuurvolken. Taco Bay was bestuurslid van de Iona Stichting en bleef ook na
zijn verhuizing naar Stuttgart nauw met de stichting verbonden.
Nel Lievegoed-Schatborn 14 juni 1909 - 4 februari 2011. Al in 1953 nam zij als arts
de leiding van de Zonnehuizen van Bernard Lievegoed over. Een kracht van haar
was de aandacht voor ritme, voor aanwezig zijn en voor ‘voetjes op de grond’. Tot
op hoge leeftijd deed zij mee aan het leven binnen de instituten.
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Voornemens voor 2012

Iona motief voor 2012. Ons erebestuurslid Mevrouw M.J. van Beuningen (98)
schreef als motto: ‘Gebruik de tijd en vrees niet’. Met andere woorden: benut de
kansen van de tijd, de eenmaligheid.  
Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag staan voor 2012 op de agenda:
Jaarvergadering: op 16 maart 2012 zal plaatsvinden in het prachtig gerestaureerde
gebouw van de Diamantbewerkersbond ‘De Burcht’ van Berlage, Amsterdam;
Reis naar Israël met de Vriendenkring Christine Gruwez rond het thema
‘De schier onmogelijke dialoog’;
Initiatief voor Duurzame Gezondheidszorg: als vervolg op het gelijknamige boek en
aan de hand van rondetafel gesprekken en een manifest zal samen met creatieve
vernieuwers in de gezondheidszorg een congres of manifestatie worden georgani-
seerd;
Natuurlijk Leervermogen: initiatief voor een congres met onderwijsvernieuwers;
Presencing Youth Summit Berlijn jeugdconferentie met Otto Scharmer;
Antroposofie en Samenleving: nieuw scholingstraject over Theorie U, meditatie en
antroposofie, nieuwe themadagen, leergesprekken voor leidinggevenden,
Theorie U werkdagen en twee retraites voor medewerkers van antroposofische
organisaties; 
Ouderschap als Opdracht: boekje van Martine Borgdorff als vervolg op het congres
Ruimte voor Ouderschap;
Vertaling Dionysius Areopagita: de grote filosoof-theoloog op het kantelpunt tussen
de Griekse filosofie en de Christelijke theologie;
Bestuursretraite: met het oog op de vernieuwing van de bestuurssamenstelling en
het aangekondigde vertrek van de voorzitt er.
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Verkorte balans per 31 december 2011
(in euro)

31-12-2011 31-12-2010
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa 4 1 4

Financiële vaste activa 3.600.000 3.060.739

Beleggingen 9.525.874 12.095.334

Vorderingen 0 5.874

Liquide middelen 1.465.310 1.135.870
––––––––– –––––––––
14.591.188 16.297.821
––––––––– –––––––––

PASS IVA

Eigen Vermogen

–Stamkapitaal 5.170.459 5.902.897

–Vermogensfonds 2.812.754 2.280.765

–Koersegalisatiereserve 788.340 1.871.137

–Bestemmingsfondsen

Werkfondsen 2.846.261 3.054.045

Endowmentfondsen 1.712.318 2.008.956

Ionafondsen 43.653 65.000
––––––––– –––––––––

4.602.232 5.128.001
––––––––– –––––––––

13.373.785 15.182.800

Voorzieningen 0 0

Schulden 1.217.403 1.115.021
––––––––– –––––––––
14.591.188 16.297.821
––––––––– –––––––––

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

bedraagt: I 1.664.500 (2010: I 1.744.000)
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)

Werkelijk 2011 Begroot 2011 Werkelijk 2010
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 1.038.700 900.000 1.037.150
–Nalatenschappen 32.805 0 120.153 

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
1.071.505 900.000 1.157.303

Resultaat beleggingen -981.830 2 300.000 1.438.300

Lasten
–Secretariaatskosten 321.983 300.000 294.230

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-321.983 -300.000 -294.230

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Beschikbaar -232.308 900.000 2.301.373

Overige baten en lasten 0 0 0

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal baten - 232.308 900.000 2.301.373

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

Besteed aan doelstelling 1.560.299 1.000.000 1.443.273

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal 52.671 0 2.559
Bestemd voor vermogensfonds 531.989 490.628
Bestemd voor Koersegalisatiereserve -1.086.253 423.517
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen 567.684 720.654
–Uitbetaald uit fondsen -1.560.299 -1.443.273

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-992.615 -1.000.000 -722.619

Bestemming door schenker aangegeven 466.845 900.000 664.015

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal lasten 532.936 900.000 2.301.373

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

Saldo baten en lasten -765.244 0 0
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

2 Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi 34.140 60.000 52.140
–Rente- en dividenden effecten 133.678 200.000 111.361
–Rente leningen u/g -125
–Koersresultaten -1.086.253 100.000 1.338.114
–Kosten vermogensbeheer -63.395 -60.000 -63.190

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
-981.830 300.000 1.438.300

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

2007 2008 2009 2010 2011
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA  PER  31 -12
Materiële vaste activa 2 1 1 1 1
Financiële vaste activa 1.261 1.861 2.460 3.060 3.600
Beleggingen 17.514 9.666 9.618 12.095 9.525
Vorderingen 6 - 2 6 -
Liquide middelen 527 2.085 3.284 1.136 1.465

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
19.310 13.613 15.365 16.298 14.591

PASS IVA  PER  31 -12
Stamkapitaal 7.807 5.709 5.900 5.903 5.171
Vermogensfonds 1.028 1.325 1.790 2.281 2.813
Koersegalisatiereserve 3.316 - 1.448 1.871 788
Werkfondsen 2.632 3.178 2.917 3.054 2.846
Endowmentfondsen 3.740 2.609 2.370 2.009 1.712
Ionafondsen 199 45 55 65 44
Voorzieningen 7 7 - - -
Schulden 581 740 885 1.115 1.217

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
19.310 13.613 15.365 16.298 14.591

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)

2007 2008 2009 2010 2011
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Baten
Gerichte schenkingen en legaten 1.607 1.268 991 1.158 1.071

Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten -365 -4.770 2.170 1.439 -982

Lasten
Secretariaatskosten 258 307 325 295 322

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Beschikbaar 984 -3.809 2.836 2.302 -233

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal baten 984 -3.809 2.836 2.302 -233

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

Bestedingen
Besteed aan doelstelling 1.298 1.235 1.251 1.443 1.560

Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal 349 9 192 2 53
–bestemd voor vermogensfonds 580 297 465 491 532
–bestemd voor koersegalisatiereserve -745 -3.315 1.447 423 -1.086
–bestemd voor fondsen -1.176 -890 -853 -721 -993
–bestemming door schenker aangegeven 678 962 334 664 466

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal lasten 984 -1.702 2.836 2.302 532

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

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Saldo baten en lasten 0 -2.107 0 0 -765

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



Bestemmingsfondsenoverzicht
(in euro)

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

31-12-2010 2011 2011 2011 fondsen 31-12-2011
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

WERKFONDSEN

Peetschappen 19.965 78.980 36.903 21.930 83.972

Vrije Schoolbeweging 176.833 2.762 29.400 0 150.195

Heilpedagogie 17.033 109.080 111.355 4.000 18.758

B.D. Landbouw/Milieu 14.700 6.674 16.041 0 5.333

Antropos. Natuurwetenschappen 2.080 500 500 0 2.080

Antropos. Medische Doelen 8.425 70 443 0 8.052

Antroposofie 99.619 20.250 43.642 1.160 77.387

Christengemeenschap 8.443 0 0 0 8.443

Euritmie 3.225 4.353 4.335 0 3.243

Euritmie in werkgebieden 88.491 27.598 1.254 -15.830 99.005

Beeldende kunsten 80.745 0 2.063 0 78.682

Muziekfonds 200 2.000 0 0 2.200

Jeugdfonds -1.049 45.950 22.550 0 22.351

Uitgave boeken 53.504 20 488 0 53.036

Goetheanum 95.491 39.500 111.116 25.000 48.875

M.J. Startfonds 140.259 0 34.000 -15.100 91.159

Fondsen op naam 2.246.081 121.173 409.262 135.498 2.093.490
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal werkfondsen 3.054.045 458.910 0 823.352 156.658 2.846.261

ENDOWMENTFONDSEN

Endowm. Ondernemende Initiatieven 176.181 27.446 -60000 88.735

Endowm. Stipendia 293.239 31.580 0 261.659

Endowm. Waldorfski Pedagogiki 45.800 8.960 0 36.840

Endowm. Antroposofie 987.536 123.612 -20000 843.924

Endowm. Colo 506.200 25.040 0 481.160
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal endowmentfondsen 2.008.956 0 0 216.638 -80.000 1.712.318

IONAFONDSEN 65.000 7.936 567.684 520.309 -76.658 43.653

TOTAAL  FONDSEN 5.128.001 466.846 567.684 1.560.299 0 4.602.232

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
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Overzicht verloop bestemmingsfondsen 2011
(in euro)

Stand van de bestemmingsfondsen per 1 januari 2011 5.128.001

Bij: ontvangen schenkingen algemeen 466.846

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen 567.684
–––––––––

1.034.530
–––––––––
6.162.531

Betalingen uit bestemmingsfondsen in 2011 1.560.299
–––––––––

Stand van de bestemmingsfondsen per 31 december 2011 4.602.232
–––––––––
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Begroting 
(in euro)

Begroting 2012
–––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 900.000
–Nalatenschappen 0

–––––––––
900.000

Resultaat beleggingen
–Rent banken 60.000
–Rente- en dividenden effecten 150.000
–Rente u/g 0
–Koersresultaten 150.000
–Kosten vermogensbeheer -40.000
–Bestemd voor koersegalisatiereserve 0

–––––––––
320.000

Lasten
–Secretariaatskosten 320.000

–––––––––
-320.000

–––––––––
Totaal baten 900.000

–––––––––

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies uit:
–Werkfondsen 100.000
–Endowmentfondsen 150.000
–Ionafondsen 250.000

–––––––––
Totaal besteed -500.000

Uitbetaald uit fondsen 500.000
–––––––––

500.000

Bestemming door schenker aangegeven 900.000
–––––––––

Totaal lasten 900.000
–––––––––

Saldo baten en lasten 0
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Algemeen maatschappelijke projecten Stichting ter Bevordering van de Vrolijkheid, Amsterdam

I 500,- gerichte schenking. Animal Life Foundation, Rotterdam I 1.000,- gerichte schenking voor het
‘Bezoekproject met dieren voor ouderen’. Stichting Water Drager van Leven, ’s-Heerenberg I 1.000,- voor
een conferentie op 24 september 2011, met als thema watervitalisering. Freie Gemeinschaftsbank, Basel,

Zwitserland I 5.000,- voor het ‘Ethic Finance Project’ in Georgië; een nieuwe financiële instelling. Economy

Transformers, Amsterdam I 20.000,- gerichte schenking (zie jaarverslag). SOCAP Scholarship for Social

Entrepreneurs, Amsterdam I 20.000,- voor een beurzenprogramma ten behoeve van startende sociale onder-
nemers. Stichting NulPuntNul,

’s-Hertogenbosch I 60.000,- renteloze
lening voor de publicatie van een manifest
en de opbouw van de infrastructuur.
De stichting maakt samen innoveren en
investeren in de basisbehoeften mogelijk
door bewustwording te stimuleren.
Mevrouw A. Adamopoulos, Keulen,

Duitsland I 1.000,- voor het project
‘Omnibus für Direkte Demokratie’.
Stichting Mozeshuis, Amsterdam

I 1.000,- voor een bezinnings/inspiratie-
dag rondom Etty Hillesum in november
2011. Raad voor Levensbeschouwing en

Religies, Amsterdam I 1.500,- voor de
vrouwenontmoetingsdag op 30 oktober
2011. Diaconie van de Protestantse

Kerken, Amsterdam I 1.000,- voor een
wetenschappelijk congres over eenzaam-
heid in de hedendaagse samenleving.
IsDuurzaam, Amsterdam I 1.000,- voor de
organisatie van de ‘Toekomstdag’ op
7 oktober 2011. Vereniging Vrienden van

Bronovo, Den Haag I 300,- gerichte
schenking.
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Overzicht schenkingen 2011 

De creativiteit en initiatiefkracht van de aanvragers staat in het centrum van de aandacht bij
 toekenningen door het bestuur. Wij werken dan ook niet met vooraf vastgestelde budgetten per
categorie.
Naast de vraag of een aanvraag in de doelstelling past is het belangrijkste criterium bij de beoor-
deling of een project consistent is, dat wil zeggen: creëert de aanvrager samenhang tussen ideaal,
doelgroep, aanpak en financieringsplan van het project? 
Er zijn 414 aanvragen binnengekomen, waarvan het bestuur er 189 honoreerde met een totaal
bedrag van I 939.568,-. Een deel van de projecten heeft eigen websites, die te vinden zijn via de
bekende zoekmachines op internet. 

Hierbij volgt een overzicht van alle toegekende aanvragen.

Conferentie watervitalisering, Stichting Water Drager van Leven



Algemene Antroposofie Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist I 750,- ten behoeve van de
Europese handtekeningactie Eliant. I 1.700,- garantie voor een bijeenkomst over ‘actief recht’ in februari
2012. I 4.040,- gerichte schenkingen. Stichting Harmen van der Schaaf, Gouda I 500,- gerichte schenking.
Antroposofische Vereniging in België (AViB), Gent I 2.000,- voor de zomeruniversiteit Antroposofie 2011.
Rudolf Steiner Bibliotheek, Amsterdam I 20.000,- voor de verhuizing van de bibliotheek. I 1.000,- gerichte
schenking. Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Zwitserland I 10.000,- voor studiebeurzen.
Verein für Bewegungsforschung e.V., Herrischried, Duitsland I 1.500,- voor de viering van het 50-jarig jubi-
leum van het instituut voor wateronderzoek. Ledengroep van de AViN in Leiden, Leiden I 1.500,- voor het
organiseren van een symposium in het Volkshuis te Leiden. Studiecentrum voor Antroposofie, Den Haag

I 300,- gerichte schenkingen. Rudolf Steiner Archiv - Haus Duldeck, Dornach, Zwitserland I 6.000,- voor de
opleiding en werkzaamheden van Mevrouw Feinäugle voor het archief. Phoenix Consultancy, Stroud, Groot-

Brittannië I 10.000,- voor de Amherst Meeting met Arthur Zajonc, in september 2011. De heer

M. Schneider, Dresden, Duitsland I 1.500,- voor de organisatie van de Michaelbijeenkomst te Dresden.
Goetheanum Meditation Worldwide Initiative, Dornach, Zwitserland I 10.000,- voor de netwerk conferentie
2011. Antroposofische Vereniging in Christchurch, Nieuw-Zeeland I 500,- gerichte schenking.
Antroposofische Vereniging in Japan I 500,- gerichte schenking.

Beeldende kunsten

Forum Man and Architecture Ukraine (FLAU), Kiev, Oekraïne I 2.560,- voor de deelnamekosten van 16 stu-

denten aan de conferentie ‘Colour in Architecture’ in Järna. Goetheanum Einszueins, Dornach, Zwitserland

I 10.000,- voor het project Goetheanum
Einszueins. Vidarstiftelsen, Järna, Zweden

I 15.000,- voor de tentoonstelling See!
Colour! in Järna met werken van James
Turrell.

Biologisch dynamische en biologi-

sche landbouw Biodynamic

Agricultural Association, Stroud, Groot-

Brittanië I 20.000,- voor het project ‘Open
College’; een biodynamische landbouw
training. Louis Bolk Instituut, Driebergen

I 60.000,- voor een zestal projecten in het
jaar 2011. I 1.000,- gerichte schenking.

Stichting Platform Biologica, Utrecht

I 300,- gerichte schenking. Stichting

Zaadgoed, Zeist I 500,- gerichte schen-

king. Stichting Bijenstal Kraaybeekerhof,

Driebergen I 1.500,- voor de tweede fase

van de bijenstal op Kraaybeekerhof.

Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum,

Duitsland I 7.000,- voor het onderzoek

naar landbouwzaden. Momavlis Mitsa e.V,

Tbilisi, Georgië I 6.205,- als eenmalige

bijdrage voor de bakkerij en de watermo-

len. Stichting Demeter, Driebergen

I 5.000,- voor het project ‘Collegiale
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Toetsing’; dynamische en ontwikkelingsgerichte beoordeling voor Demeter certificering’. Stichting

Grondbeheer BD Landbouw, Driebergen I 1.000,- gerichte schenking. Mevrouw F. de Schacht, Watou, België

I 10.000,- renteloze lening voor de start van een BD boerenbedrijf. Vereniging BD Landbouw, Dronten

I 100,- gerichte schenking.

Boekuitgaven Schwabe Verlag, Muttenz, Zwitserland I 3.500,- voor de publicatie van het boek
‘Geisteswissenschaften; Stand und Perspektiven van Prof. Dr. Dr. Dr. Roland Benedikter. De heer S. Zalica,

Sarajevo, Bosnië-Herzegovina I 3.000,- voor de vertaling van Bernard Lievegoeds boek ‘Man on the
Threshold’ in het Bosnisch. Zonnehuizen Civil Society, Zeist I 2.176,- voor de uitgave van het boek
‘Constitutiebeelden’ van Geertje Post Uiterweer. Verlag am Goetheanum, Dornach, Zwitserland I 32.000,-
voor een zestal boekprojecten ter gelegenheid van de nieuwe start van de uitgeverij. Tevens ter ere van het
Rudolf Steiner jaar. Uitgeverij Pentagon, Amsterdam I 500,- gerichte schenking voor de uitgaven van twee
voordrachten door Peter Selg en Sergei Prokofieff. Origenes Instituut, Zeist I 5.000,- voor de uitgave van het
boek ‘Islam en antroposofie’ en wetenschappelijk onderzoek geschreven door John van Schaik, Christine
Gruwez en Cilia ter Horst. Project Dionysius Vertaling, Amsterdam I 4.948,- gerichte schenking. Raphaël -

stichting, Schoorl I 1.500,- voor de publicatie van ‘Beziehungs gestaltung in der Behindertenhilfe’ van Dr.
Pim Blomaard. Schule für Therapeutische Eurythmie, Moskou, Rusland I 3.000,- voor de heruitgave van de
Russische vertaling van het boek ‘Heileurythmie und Hygienische Eurythmie’. Sophia Fonds, Driebergen

I 300,- gerichte schenking. Mevrouw E. Coenen, Den Haag I 3.000,- voor de uitgave van een studieboek over
spraakvorming door Michaela Klinkenberg. Mevrouw H. Dekkers - Appel, Bilthoven I 6.000,- voor de ont-

wikkeling van een op antroposofie geba-
seerde psychotherapie. Mevrouw R. Naves,

Den Haag I 600,- en een garantie van
I 150,- voor het organiseren van een
Christofoor boekenpresentatiemiddag in
maart 2012. Uitgeverij Christofoor, Zeist

I 4.340,- om het risico van geselecteerde
uitgaven af te dekken.

Christengemeenschap

Christengemeenschap Den Haag I 300,-
gerichte schenking. Christen gemeen schap

Amsterdam I 550,- voor de reis- en ver-
blijfkosten van de heer Amin Sawaed uit
Harduf.

Culturele projecten Center of

Creativity, Den Haag I 500,- voor het
organiseren van een workshop over
bewustwording. Amsterdam Centre for

Eastern Orthodox Theology (ACEOT),

Amsterdam I 2.500,- gerichte schenking
voor de opnames van de serie lezingen.
Walk Out, Walk On/Hub Amsterdam,

Amsterdam I 2.000,- voor een avondcon-
versatie met Deborah Frieze, naar aanlei-
ding van haar boek ‘Walk Out Walk On:
a Learning journey into Communities
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Daring to Live the future Now.’ Roztocki Vision Lab, Verenigde Staten I 2.500,- voor een multimedia project
rond sociaal-dynamische processen en het Presencing Global Forum. Mevrouw W.G. Otte, Amsterdam I 200,-
voor kostuums voor de opvoering van het kerstspel uit Oberüfer.

Drama en spraakvorming Amsterdam Chamber Theatre, Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking
(zie jaarverslag). Stichting Drempeltheater, De Lier I 6.000,- voor uitvoering van Rudolf Steiners
Mysteriedrama's in het seizoen 2011/2012. I 550,- gerichte schenkingen. Stichting Muziektheaterplus, Zeist

I 1.000,- voor het project ‘De Kaukasische Krijtkring’.

Euritmie Projekt Bühne, Den Haag I 8.000,- voor een tournee in april 2011. Mevrouw O. Gerasimova, Sint-

Petersburg, Rusland I 750,- voor de deelname van drie Russische euritmisten aan de internationale euritmie-
dag in april 2011 in Dornach. Mevrouw E. Appenrodt - Patijn, Den Haag I 1.475,- voor de euritmische vertol-
king van Rudolf Steiners weekspreuken in 2011 en de opvoering in oktober 2011. I 1.350,- voor de euritmi-
sche vertolking van alle weekspreuken op 12 februari 2012. Euritmieacademie Hogeschool Helicon, Den

Haag I 300,- voor de afsluitingstournee van het vierde studiejaar. Project ‘Euritmiefeest’, Den Haag I 3.000,-
voor een avondvoorstelling in het Haagse Diligentia ter ere van het 100-jarig bestaan van de euritmie.
Stichting “Uit Eigen Beweging”, Zeist I 1.000,- voor de jaarcursus Sprookjeseuritmie in Haarlem. Union pour

l’Eurythmie l’Eurythmée, Chatou, Frankrijk I 1.500,- voor een uitvoering van het Ensemble Citadelle op de
Vrijeschool Den Haag in juni 2011. I 500,- gerichte schenking. De heer E. Jenaro, Wendingen am Neckar,

Duitsland I 10.000,- voor het onderzoeksproject ‘Neue dimensionen der Eurythmie/Bauleib-Kunst’. Euritmie

Impresariaat, Zwolle I 700,- gerichte schenkingen. Euritmie Garantiefonds, Kring Den Haag I 300,- gerichte
schenking. Stichting I-oanna, Den Haag I 150,- gerichte schenking. Mevrouw N. Kozhukhova, Jaroslavl,

Rusland I 400,- voor deelname aan de euritmiecursus in Aesch, eind 2011. Alanus Hochschule, Alfter,

Duitsland I 2.500,- voor het project Eurythmie Labor 2011. Mevrouw G. van den Akker, Incisa Scapaccino,

Italië I 2.850,- voor twee voorstellingen van Tracce in Amsterdam en Den Haag in oktober 2011. Mevrouw

G. Meijer-van Groningen, Amstelveen I 3.000,- voor een geïllustreerde uitgave met euritmiesprookjes plus
cd. Stichting Klank en Beweging, Den Haag I 300,- gerichte schenking. Eurythmieausbildung Tschechien,

Praag, Tsjechische Republiek I 4.000,- als algemene ondersteuning voor de euritmieopleiding. De Vrije

School Den Haag I 500,- voor een euritmieproject van de 11e klas insamenwerking met Rafael Reno. Project

11, Den Haag I 5.000,- voor het euritmieproject ‘High Street’. Mevrouw E. Abrosimova, Sint-Petersburg,

Rusland I 1.000,- voor de organisatie van een festival ter gelegenheid van 100 jaar euritmie, in januari 2011
in Moskou. Stichting Boilerhouse, Den Haag I 5.000,- voor het euritmieproject (G)oud & Nieuw in januari
2012. De heer J.B. Meier, Dornach, Zwitserland I 2.500,- voor het project Mysteriendramen Hautnah.
Euritmiegroep Curach, Zeist I 4.000,- voor de productie “Het verborgen uur van de zon” in 2012.

Gezondheidszorg en therapie The Focusing Institute, New York, Verenigde Staten I 5.000,- gerichte
schenking. Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach, Zwitserland I 20.000,- voor drie conferenties in
2011. Stichting Sterre der Zee, Den Haag I 400,- gerichte schenking. Begleitstudium Anthroposophische

Medizin, Witten/Herdecke, Duitsland I 20.000,- voor het voortzetten van de begeleidingsstudie antroposofi-
sche geneeskunde. IVAA, Liestal, Zwitserland I 5.000,- voor het Europaproject 2011-2016. Mensch und Natur,

Tbilissi, Georgië I 2.000,- voor het artsenseminar in Georgië. Kingfisher Foundation, Driebergen I 20.000,-
voor de Bolk Companions 2012.

Gehandicaptenzorg en sociale therapie Hogeschool Leiden, Lectoraat Antroposofische

Gezondheids zorg, Leiden I 7.000,- voor het project ‘Lichaamsgerichte Kunstzinnige Therapie’. Opleiding

Heilpedagogie, Sint-Petersburg, Rusland I 300,- voor de reis- en verblijfskosten voor een gastdocent.
Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland I 4.000,- voor ondersteuning van de Ita Wegman opleiding in
Moskou in 2011. Organisatiecomité Herfstcongres, Zoetermeer I 3.000,- voor het Herfstcongres op 25 en 26



november 2011. Stichting Vrienden van Huize Thomas, Krimpen aan den IJssel I 250,- gerichte schenking.
Stichting Khedeli, Zeist I 5.000,- voor de lopende kosten in het jaar 2011. I 500,- gerichte schenking.
Prietenia Association, Pantelimon, Roemenië I 2.150,- voor de cursus ‘Social therapy and the community -
how to develop soul forces of the community’ van het centrum voor sociale therapie Pantelimon.
Heilpädagogische und Sozialtherapeutische Einrichtungen, Moskou, Rusland I 1.000,- voor de 12e conferen-
tie voor heilpedagogen en sociale therapeuten in St. Petersburg.

Humanitaire projecten, die onze waardering hebben en waarvoor wij bereid zijn gerichte

schenkingen te onvangen en verder te leiden Stichting Nahid, Houwerzijl I 500,- gerichte schen-
king. Stichting Murambinda, Zimbabwe I 1.000,- gerichte schenking. SOIL, Sargodha, Pakistan I 10.000,-
voor opleidingen voor ongeschoolde vrouwen in Pakistan met persoonlijke noodhulp. Eye Care Foundation,

Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking. SOS Kinderdorpen, Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking. Artsen

zonder Grenzen, Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking. I 100,- gerichte schenking. Terre de Hommes,

Den Haag I 750,- gerichte schenking. Stichting Wereld Natuur Fonds, Amsterdam I 500,- gerichte schenking.
Amnesty International, Amsterdam I 250,- gerichte schenking. Stichting Vluchteling Studenten UAF, Utrecht

I 250,- gerichte schenking. SPS Senegal in Den Haag I 150,- gerichte schenking. I 100,- gerichte schenking.
Stichting Kinderdorp Kuberton, Rotterdam I 1.250,- gerichte schenkingen. Oxfam Novib, Den Haag I 110,-
gerichte schenkingen. StART international e.V., Gröbenzell, Duitsland I 4.000,- voor Waldorfpedagogische
noodhulp aan Libië. Stichting Abdo, Nijmegen. I 100,- gerichte schenking.

Jongerenprojecten Vierdejaars studenten van de Warmonderhof/Groenhorstcollege, Dronten I 1.400,-
voor deelname van de studenten aan de ‘Landwirtschaftliche Tagung’ 2011 in Dornach en een excursie naar
Duitsland. De heer R. Meijer, Järna, Zweden I 230,- reiskosten. Terra Act, Boekarest, Roemenië I 3.500,-

SOIL, opleidingen voor ongeschoolde vrouwen in Sargodha, Pakistan
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voor een aantal projecten van de Roemeense antroposofische jeugdsectie in 2011. Antroposofische Vereniging

in Nederland, Zeist I 400,- als bijdrage voor Nederlandse deelnemers aan de jongerenconferentie in Dornach.
I 400,- voor ‘Buiten het Boekje’, een jongerenbijeenkomst op 8 oktober 2011. I 1.300,- voor reiskosten van
een jongerenwerker naar Buenos Aires voor het bijwonen van de internationale ontmoeting van de jeugdsec-
tie. Antroposofische Jeugdgroep Odessa, Oekraïne I 1.600,- uit voor deelname aan en de organisatie van
conferenties in Sint-Petersburg, Ulm en Odessa. Föreningen Individual Studies, YtterJärna, Zweden I 770,-
voor deelname van zes personen aan het Initiative Forum van YIP in Järna. Goetheanum, Youth Section,

Dornach, Zwitserland I 3.000,- reiskosten voor jongeren van de Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
naar de conferentie ‘Mensch Werden’ in juni 2011 in Dornach. I 3.000,- voor een bijeenkomst in Buenos
Aires in juli 2011. The Value Agency, Amsterdam I 150.- voor deelname aan de Authentic Leadership
Summit. The International Youth Initiative Program (YIP), Järna, Zweden I 20.000,- algemene steun voor de
YIP-projecten in 2011 /2012. Mevrouw F. Klein, Nijmegen I 400,- voor een algemeen bezoek aan Yärna als
jongerenwerker van de AViN. Zwischenzeit e.V., Berlijn, Duitsland I 1.500,- voor de uitgave van het verslag
van mevrouw E. Wirsching betreffende haar werk voor de jeugdsectie in de periode 2000 - 2011.

Muziek Stichting Zeister Muziekdagen, Maarn I 1.000,- gerichte schenkingen. Leo Smit Stichting,

Hippolytushoef I 3.000,- gerichte schenking voor een nieuwe compositie van Eleonore Pameyer. I 2.000,-
voor het project ‘De Rechtvaardigen’. Stichting Valborg Projecten, De Bilt I 2.000,- voor het project klankbe-
leving in het kader van het 20-jarig bestaan van het koor. Muziektheater Hollands Diep, Dordrecht I 20.000,-
voor de muziektheatervoorstelling ‘Sint Nicolaas Leeft’. Haarlems Studenten Koor, Amsterdam I 900,- voor
de uitvoering van het Stabat Mater. De heer P. de Roo, Den Haag I 2.540,- voor de uitvoering van het Rilke
programma ‘Luister, mijn hart...’. Orlando Festival, Nederland I 3.000,- gerichte schenking. Nederlands

Jeugd Strijkorkest (NJSO), Amsterdam I 2.000,- voor het project Forgetfulness Divine’. VU Orkest,

Amstelveen I 500,- voor een jubileum tournee naar Rusland ter ere van het 50-jarig bestaan. De heer

P. Guiraud, Alschwil, Zwitserland I 5.000,- voor drie opvoeringen van een muzikale bewerking van “Die
Prüfung der Seele” in maart 2012. ABCommunicatie - Weidler Kwartet, Drierbergen I 1.000,- voor het jubile-
umprogramma ter ere van het 25-jarig bestaan. Stichting het Nederlands Studenten Orkest, Leiden I 2.000,-

Jeugdgroep Odessa
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voor de tournee van het orkest in februari 2012. Stichting Hermes, Amsterdam I 1.900,- voor het project
‘De Bossche koorboeken’. Stichting Ensemble Lyrique, Hilversum I 500,- voor twee concerten in april 2012.
CREA Orkest, Amsterdam I 500,- voor een concertreeks in Amsterdam, Utrecht en Vlissingen in juni 2012.

Pedagogie Centre for Creative Education, Plumstead, Zuid-Afrika I 15.000,- voor het Early Childhood
Department 2011. I 12.000,- voor een het Educare Voedselproject 2011. Mevrouw D. Versluis, Leersum

I 300,- voor het lamineren van de collectie kleutertekeningen van Hannie Rienks. Waldorfschule Tbilisi,

Georgië I 960,- voor een opleiding in Stuttgart ten behoeve van een lerares Duitse taal. Waldorfschule

Dnepropetrovsk, Oekraïne I 930,- voor een spraakcursus in Kassel ten behoeve van één van de docenten.
Ogólnopolski Zwiazek Stowarzyszén Wspierajacych, Bielsko-Biala, Polen I 3.000,- voor de zomercursus
Vrijeschool pedagogie in juli 2011. De heer C. Radebe, Zuid-Afrika I 3.000,- voor een lerarenopleiding.
The Periodic Seminar in Russia, Moskou, Rusland I 5.000,- algemene ondersteuning voor het jaar 2011-2012.
Mevrouw J. Bakker en anderen, Amsterdam I 2.450,- als bijdrage voor de opleiding van 4 personen tot gast-
ouder aan het Edith Maryon college. Osnovna Waldorfska Skola, Rijeka, Kroatië I 1.000,- voor een cursus
Vrijeschool pedagogie in Oslo ten behoeve van één van de leraren. Academie voor Ouders, Zutphen I 3.000,-
voor het oudersymposium ‘Opgewekt opvoeden’ op 14 mei 2011. Freunde der Erziehungskunst, Berlijn,

Duitsland I 4.000,- voor de East African Waldorf Teacher Training. I 3.000,- voor de ‘Waldorf One World-
Day 2011’. I 10.000,- voor de Vrijeschool Tbilisi in Georgië. I 6.000,- voor de uitgave en bewerking van een
Vrijeschool handleiding in het Hebreeuws. McGregor Waldorf College, Western Cape, Zuid-Afrika I 500,-
voor een computer voor de school. I 3.000,- voor de aanstelling van een eurtimie docente. Fundación

Dominicana Propedagogia Waldorf, Dominicaanse Republiek I 150,- voor de eerste Vrijeschool conferentie
in de Dominicaanse Republiek, in juni/juli 2011. Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogiek, Zeist I 300,-
gerichte schenkingen. Stichting Internationaal Hulpfonds, Amsterdam I 250,- gerichte schenking.
Goetheanum Pädagogische Sektion, Dornach, Zwitserland I 20.000,- voor de deelnemerskosten van de
negende World Teacher Conference in 2012. De heer J. Mendez, Dominicaanse Republiek I 150,- voor deel-
name aan de eerste Vrijeschool conferentie in de Dominicaanse Republiek eind juni 2011. De heer D. de

Rooij, Zeist I 650,- voor een werkverblijf in Zuid-Afrika. Mevrouw C.H. Osman, Zell unter Aichelberg,

Duitsland I 600,- voor een vliegticket naar India om euritmieles te geven aan o.a. de Sloka school, in
Hyderabad. Mevrouw J. Klijnsma, Rotterdam I 9.000,- renteloze lening voor het opzetten van Heemhuys
Zonnekind in Rotterdam. Hungarian Waldorf Fellowship, Budapest, Hongarije I 10.000,- voor diverse orga-
nisatiekosten. Mevrouw Y. Schutten, Zwolle I 10.000,- renteloze lening voor de oprichting van Heemhuys
De Uil. Waldorfzentrum für Vorschulpädagogik, Moskou, Rusland I 3.000,- algemene ondersteuning voor
het jaar 2011/2012. Vrije School Widar, Delft I 1.000,- voor de herinrichting van het schoolplein. APS - leren

inspireren, Utrecht I 6.000,- voor de vertaling van een essay van Professor Gert Biesta. Mevrouw A. de Graaf,

Vaassen I 10.000,- renteloze lening voor de oprichting van Heemhuys Amarinthe. Vereniging voor Vrije

Opvoed kunst, Driebergen I 5.000,- voor de digitalisering van het VOK-archief. Academie voor Spreekkunst,

Zeist I 2.600,- voor het tweede jaar van de opleiding. De Boerderijschool, Zutphen I 1.000,- voor 2 videore-
portages van de boerderijschool. Mevrouw B. Parry, Vlaardingen I 9.000,- renteloze lening voor de oprichting
van Heemhuys Het Kleine Volkje. Stichting Vriendenkring Vrije Hogeschool, Driebergen I 400,- gerichte
schenking.

Tuinen Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, Bunnik I 2.500,- voor de communicatie
over en het herstel van de moestuin.

Universiteit Mevrouw S.M. van der Weck, Almere I 5.000,- voor een promotieonderzoek getiteld ‘de Gave
van het hart; een onderzoek naar positieve ervaringen van het leven met een gehandicapt kind’. Mevrouw

M.J. Gijsberts, Amsterdam I 12.000,- renteloze lening voor de voortgang van het promotieonderzoek:
‘Spirituele zorg aan het einde van het leven in het verpleeghuis’ in 2011 I 13.000,- renteloze lening voor de
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voortgang van het promotieonderzoek in 2012. De heer M.W. in ’t Veld, Zutphen I 10.000,- renteloze lening
voor de voortgang van het promotieonderzoek ‘Human Environment. Conditions for an evolutionary expla-
nation of meaning’. De heer A. Nigten, Wageningen I 10.000,- renteloze lening voor het vervolg van de
veldproef met schapen op proefboerderij “Droevendaal”; een onderzoek naar het dynamiseren van mest in
het kader van een promotieonderzoek aan de Universiteit van Wageningen. Mevrouw A. Krijger, Oosterbeek

I 2.000,- voor een onderzoeksproject over relatievaardigheden van kinderen op grond van gezichtspunten
vanuit de antroposofische menskunde, ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde en neuropsychologie voor
een master aan de Universiteit van Plymouth. Universität Witten Herdecke, Fakultät für Medizin, Duitsland

I 3.000,- voor Studium Fundamentale: een serie zomerlezingen over Rudolf Steiner en zijn betekenis voor de
wetenschap. Mevrouw G. Strik, Bunnik I 10.000,- renteloze lening voor het vervolg van het promotieonder-
zoek: ‘Hoe biografisch schrijven een bijdrage kan leveren aan de constructie van postmoderne identiteit’.
Brookes University, Oxford, Groot-Brittannië I 34.262,- voor de leerstoel van Professor Walter Kugler.
Mevrouw E. Kieft, Torquay, Devon, Groot-Brittannië I 10.000,- voor het vijfde en laatste jaar van haar promo-
tieonderzoek getiteld: ‘Dancing as a tool for emotional and Mental Wellbeing and Personal Growth’ aan de
Roehampton University in Londen. Alanus Hochschule, Alfter, Duitsland I 13.000,- voor de verlenging van
het docentschap van Pieter van der Ree in 2011/2012. I 10.000,- voor het onderzoeksproject “Quellen und
Aktualität der organischen Architektur”. De heer M. Rawson, Horst, Duitsland I 2.250,- voor het vervolg van
zijn 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 W. Uitgeest, Amersfoort I 8.571,- renteloze lening
voor een promotieonderzoek met als werktitel; ‘Bang voor rood, geel en blauw? Goethe, Merleau-Ponty en
fenomenologisch kleuronderzoek; confrontatie en synopsis’. 

Diverse kleine, niet nader gespecificeerde schenkingen

Iona landbouwgronden te Waddinxveen



Onderwijs en Ontwikkeling Deutsche

Woche 2011, Berlijn I 5.480,- in totaal voor 18
deelnemers uit Roemenië, Mexico, Rusland,
Hongarije, Kazachstan, Litouwen, Polen en de
Tsjechische Republiek. Waldorfschule Krivoj Rog,

Oekraïne I 1.700,- voor deelname van twee
docenten aan een seminar in Kassel. De heer

W. Leskow, Rostov aan de Don, Rusland I 250,-
voor deelname aan een seminar in Odessa, geor-
ganiseerd door het Priesterseminar in Stuttgart.
Mevrouw R. Veltman, Rijswijk I 1.200,- voor het
derde jaar van de opleiding Professionele Communicatie bij Phoenix-opleidingen. Elementary Waldorf School

Rijeka, Kroatië I 1.200,- voor een Waldorf training voor 3 leraren in Zagreb en Ljubljana. Studenten

Hogeschool Helicon, Zeist I 4.000,- voor een kunststudiereis naar Zwitserland in 2012. De heer J. Net,

Brummen I 500,- voor een cursus ‘Mensheidsgeschiedenis en Mensheidsleiders’ door Karel Post Uiterweer
en John van Schaik.

Iona awards

I 3.850,- in totaal aan Awards voor persoonlijke ontwikkeling van vier personen bij de volgende opleidingen:

• de opleiding 'Theraplay'; therapeutische interventie voor ouder en kinderen

• de opleiding antroposofische psychotherapie van de NVAP;

• de opleiding tot biografisch consulent aan het Instituut voor Biografiek.

Zoals eerder aangegeven is sinds 2011 het fonds Studiefinanciering verbreed. Tijdens deze overgangsfase zijn

van de 107 binnengekomen aanvragen 23 leningen toegekend en 12 giften gedaan aan personen die een korte

cursus gingen volgen voor een bedrag van in totaal: I 59.081,-

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 kun-
nen 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 som als ‘periodieke giften’; dankzij de nieuwe Geefwet voor
een culturele instelling als de Iona Stichting, zelfs tot 125% van uw schenkingen (maxi-
maal I 5000,-).

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

Iona Stichting ∑ Jaarverslag 2011 ∑ 31

Deutsche Woche 2011, Berlijn
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B E L E I D S P L A N  VA N  D E  I O N A  S T I C H T I N G  

V O O R  2 0 1 2 – 2 0 1 4

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
op 7 september 2011 

Het Iona Beleidsplan beschrijft het Iona beleid over de gehele linie. Niet alleen ten
behoeve van schenkers en aanvragers, maar ook ten behoeve van de belasting-
dienst, die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of ‘ANBI’ een
actueel beleidsplan nodig heeft met: een verantwoording van de werkwijze, de
manier van geld werven, het beheer van het vermogen en de besteding van het
vermogen. Dit zijn voornamelijk thema’s in verband met het statutaire doel van
de Stichting. Bovendien komen bestuurlijke thema’s aan de orde, zoals het finan-
cieel beleid, de bestuurlijke structuur en de tegenwoordige vereisten van ‘good
governance’ of goed bestuur. De namen van de bestuursleden worden vermeld aan
het begin van het jaarverslag. 

Beleidsthema’s in verband met het doel van de stichting

Doel van de Stichting

Het doel van de Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maat-
schappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van alge-
meen nut, in het bijzonder op het gebied van:
1 Antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheids-
zorg, gehandicapten zorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie, en het
actief waarnemen van kunst.

2 De religieuze dimensie van het leven.

3 Architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muzische
en beeldende kunsten.

Het bestuur hanteert de doelomschrijving van de Stichting als een levende en
richtinggevende kracht.

Doelgroep 

De Iona Stichting is een internationaal georiënteerd knooppunt van schenkers,
aanvragers, studenten, kunstenaars, bestuurders, medewerkers, leveranciers, vrien-
den en belangstellenden uit de sfeer van maatschappelijke vernieuwingen, cultuur
en antroposofie. 
Het gaat om de creatieve interactie tussen schenkers en initiatiefnemers. 

Missie

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van onze missie: financiële hulp en
advies bij projecten van derden, maar ook het ontwikkelen van eigen initiatief-
kracht, in de vorm van Iona Jaarinitiatieven en andere initiatieven. Dit alles in een
context van transparantie, sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Eén en
ander wordt hieronder nader besproken.



Iona Stichting

Jaarverslag 2011

33

Maatschappelijke context

Een ontwikkelingstrend waarmee wij rekening mee moeten houden is het schrale
culturele klimaat. Allereerst in Nederland, waar het gedoogkabinet de cultuur aan
zijn laars lapt. Maar ook in het Zwitserse Goetheanum, het centrum van de antro-
posofische beweging, waar miljoenen bezuinigd worden. Reorganisatie is daar
noodzakelijk, met als bijkomend probleem de waardedaling van de euro ten
opzichte van de Zwitserse frank, waardoor de opbrengst van de contributies sterk
is uitgehold. Voor het Goetheanum is het erg moeilijk om de gaten te dichten.
Beide ontwikkelingen leiden tot meer inkomende aanvragen. 
Onze visie op de huidige maatschappelijke context is tweeledig, want er is tussen
de maatschappelijke trendsetters, als wij het goed zien, een dubbele strijd gaande.
Zij die hun eigen belang najagen en zij die het algemeen belang op het oog heb-
ben staan recht tegenover elkaar. Krasser dan doorgaans beseft wordt, ook al wil
de economische theorie ons doen geloven dat het eigen belang en het algemeen
belang in elkaars verlengde zouden liggen, aldus de scherpe analyse van Hans
Achterhuis in zijn boek ‘De utopie van de vrije markt’. Bovendien is er een niet
minder hevige strijd gaande tussen de trendsetters van het materialistische
wereldbeeld (‘Wij zijn ons brein’) en de voorvechters van religieuze en spirituele
waarden. Helaas wordt het debat gevoerd door zo hard mogelijk te roepen met
dichte oren. Een nieuw geluid komt van een team van twaalf onderzoekers o.l.v.
Gabriël van den Brink. In hun rapport ‘De lage landen en het hogere’, en in de
korte samenvatting daarvan ‘Eigentijds idealisme, een afrekening met het cynis-
me in Nederland’ komen zij tot een onverwachtse conclusie: de drijvende kracht
die het menselijk maatschappelijk handelen beweegt is te definiëren
als‘Toewijding aan het hogere’. Klaas van Egmond visualiseerde in zijn boek ‘Een
vorm van beschaving’ de dynamiek van de spanning tussen de verschillende
wereldbeschouwingen. De Iona Stichting neemt zijn raad ter harte: beoefen even-
wichtskunst tussen idealen en maatschappelijke context.

Zes beleidsterreinen

Het doel wordt in de statuten toegespitst op zes beleidsterreinen: 
het verzorgen van het secretariaat als onafhankelijk orgaan voor dienstverlening
en advies; het aantrekken van schenkingen om de projecten en initiatieven te
financieren; het verlenen van steun en advies voor projecten van aanvragers; het
verlenen van steun bij opleiding en ontwikkeling; het actief creëren en onderhou-
den van verbindingen; het door de Stichting ontplooien van Iona Jaarinitiatieven;
het initiëren van overige Iona initiatieven ter bevordering van maatschappelijke
ontwikkeling. Deze beleidsterreinen worden nu eerst afzonderlijk besproken.

1Het secretariaat als een centrum van dienstverlening

Het secretariaat functioneert, zonder kosten in rekening te brengen, als een onaf-
hankelijk centrum van dienstverlening en advies ten behoeve van initiatieven met
een ideëel doel en administreert initiatieffondsen, partnerfondsen, werkfondsen,
endowmentfondsen, fondsen op naam, een studiefonds en een Vriendenkring. 
In het secretariaat is Sonja Bönisch verantwoordelijk voor de boekhouding,
Frouke Flieringa voor de verwerking van de projectaanvragen en Christine
Geertsema voor projectevaluatie en communicatie. Onder verantwoordelijkheid
van directeur Ignaz Anderson zorgen zij gezamenlijk voor de goede gang van
zaken in het secretariaat. 
Directeur en secretariaatsmedewerkers komen wekelijks in werkoverleg bijeen.
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2 Fondswerving

Soms komen spontane schenkingen of legaten binnen, maar meestal is er persoon-
lijk overleg over de intenties van een schenking. Soms ook heeft de schenker of de
erflater zijn intenties opgeschreven. Wat wil de schenker graag bevorderen? Hoe
beter dat bij ons bekend is, hoe beter wij ermee kunnen werken. Dit begint al met
het administreren van de schenking met de juiste doelomschrijving in een aange-
geven fonds. 
Een bijzondere service aan schenkers is mogelijk in de vorm van een ‘fonds op
naam’, een initiatief fonds, of partner fonds. Een schenking wordt daardoor in dat-
zelfde jaar al fiscaal aftrekbaar, ook als het uiteindelijke doel van de donatie in één
van de volgende jaren gekozen wordt. Door zorgvuldige persoonlijke afstemming
kan de oprichter van zo’n fonds een partnership met de Iona Stichting ontwikke-
len. Dit heeft voor beide partijen voordelen: de schenker verleent extra armslag
aan de Iona Stichting en wij staan de schenker terzijde met ons netwerk, onze
ervaring, met praktische en fiscale deskundigheid, met mogelijkheden tot cofinan-
ciering, en vooral met levensvreugde. Want schenken geeft vreugde en plezier,
vooral als de schenking tot stand komt in goed onderling contact, met inzicht en
warmte. Meer hierover vindt u verderop onder het kopje ‘financieel-bestuurlijke
thema’s’.

3Projectsteun en ondersteuning voor opleiding en ontwikkeling

Initiatiefnemers geven het bestuur met hun aanvragen een veelkleurig beeld van
de samenleving, de noden, de idealen en de vernieuwingsimpulsen. Bij de beoorde-
ling gaat de aandacht vooral uit naar de creativiteit en initiatiefkracht van de aan-
vragers, zonder uit te gaan van vastgestelde budgetten voor bepaalde categorieën
van aanvragen. Wanneer een project naar het oordeel van het bestuur een hoge
prioriteit verdient, maar onze de middelen niet toereikend zijn voor de financie-
ring, dan zullen wij pogen om bij particuliere schenkers of bij collega fondsen vol-
doende steun voor het project te verwerven. 
Primair van belang bij de beoordeling is de innerlijke consistentie van het project,
dat wil zeggen: creëert de initiatiefnemer een samenhang tussen ideaal, doelgroep,
aanpak en financieringsplan? Daarnaast speelt uiteraard de vraag of een aanvraag
in de doelstelling van de Stichting past. 
Op de website is onder het kopje steun aan projecten te lezen welke aandachts-
punten bij het indienen van een aanvraag van belang zijn. Bij de behandeling van
aanvragen werkt het secretariaat snel. Zo snel, dat projecten binnen twee maanden
een beslissing en veelal ook betaling kunnen verwachten. 
De behandeling van de aanvragen wordt voorbereid door secretariaat en directeur.
Buiten het doel vallende aanvragen worden direct afgewezen, om nodeloze wacht-
tijd bij de aanvrager te voorkomen. Aanvragen binnen het doel, ook de twijfelge-
vallen, gaan naar het Dagelijks Bestuur en worden binnen twee maanden behan-
deld tenzij de aanvraag niet compleet is en nadere informatie moet worden opge-
vraagd. 
Voor bijdragen uit de eigen middelen van de Iona Stichting gelden enkele  uit -
sluitingscriteria: geen financiering achteraf; geen exploitatiefinanciering; geen
financiering van gebouwen. Voor steun uit onze fondsen kunnen ruimere criteria
gelden, afhankelijk van de richtlijnen die de schenker aan het fonds heeft  mee -
gegeven.
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Waar ter wereld het project wordt aangevraagd maakt in beginsel geen verschil,
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. 
Ondersteuning op het gebied van onderwijs en ontwikkeling vindt plaats in drie
vormen: 
– studiefinanciering van studerenden aan antroposofische beroepsopleidingen. 
– beroeps ondersteunende cursussen en congressen. 
– hulp bij individuele persoonlijke ontwikkeling binnen antroposofische organisa-
ties. 
– ondersteuning van promovendi met een antroposofische achtergrond. 
Aanvragen gericht op antroposofische opleidingen, cursussen, bijscholing, vakcon-
gressen, e.d. worden in de regel door directeur en secretariaat afgehandeld, tenzij
er reden is deze in het bestuur in te brengen. 

4 Verbindingen verzorgen

Relaties onderhouden en verbindingen versterken heeft inhoudelijke, menselijke
en technische aspecten. 
De menselijke dimensie is de kern: het verzorgen van tussenmenselijke ruimte,
waarin van twee kanten een vertrouwensband kan groeien. Dit geldt bij ons
bemiddelingswerk, maar ook bij schenkingen en toekenning van steun. Wij erva-
ren dagelijks hoe de kracht van vertrouwen bij het verlenen van steun een aan-
vrager vleugels kan geven, dankzij onze schenkers die dit mogelijk maken. 
Inzicht is de inhoudelijke dimensie. ‘Schenken kan alleen uit inzicht’ was het
credo van onze vroegere directeur Dolf van Aalderen. Schenken is een handeling
uit vrije wil, wanneer inzicht en een warm hart samengaan. Het is dan ook goed
om over grotere schenkingen in gesprek te gaan en alle aspecten te spiegelen aan
de deskundigheid van een ervaren organisatie. 
De technische dimensie komt vooral tot uiting bij grote aantallen schenkingen en
aanvragen. Dat vereist een goed lopend administratief systeem, dat wij met andere
stichtingen hebben opgebouwd en waarvan de kosten gezamenlijk worden gedra-
gen. Binnen onze stichting wordt dit systeem verzorgd door het secretariaat, dat
ook de nieuwsbrieven, website, relatiebeheer en communicatie verzorgt.
De statutaire opdracht tot het scheppen en verzorgen van verbindingen heeft
vanaf het begin aanleiding gegeven tot heel veel Iona initiatieven. 

5 Iona Jaarinitiatieven 

Een Iona Jaarinitiatief wordt door het Algemeen Bestuur in een bepaald jaar, con-
form de statuten, geïnitieerd met een bepaald budget en moet dan binnen vijf jaar
tot stand komen. Mocht dat niet slagen, dan wordt de reservering voor het project
geannuleerd. Ook deze statutaire opdracht heeft de Stichting uitzonderlijk veel
nuttige ervaring opgeleverd. Wij weten uit eigen ervaring wat er bij het initiëren
van een project komt kijken en dat komt ons bij de beoordeling van aanvragen en
bij de advisering van initiatieven goed van pas. 

Hieronder volgt een lijst met actuele aandachtsvelden, initiatiefdragers en de
onderhanden initiatieven. Het is al genoemd: vanaf het aangegeven jaar is er vijf
jaar de gelegenheid om het betreffende project te realiseren.
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aandachtsveld initiatiefdrager onderhanden initiatieven

2007 Architectuur Ignaz A Engelse versie ‘Organische
Architectuur’ Pieter van der Ree

2008 Kunsten Ignaz A 2013, Rudolf Steiner tentoonstelling in
de Kunsthal

2009 Filosofie Désanne vB Congres Filosofie van de vrijheid op
1 oktober 2011

2010 Onderwijs Maarten RC Congres over ‘Natuurlijk leervermogen’
2011 Gezondheidszorg Jan H Congres, boekpresentatie, manifest

‘Duurzame Zorg’
2012 Religieuze dimensie Michiel tH Dionysius Areopagita, vertaling en pre-

sentatie 
2013 Tuin en landschap Maarten RC nog open

6 Overige Iona initiatieven

Overige initiatieven die naar het oordeel van het bestuur op de weg van de Iona
Stichting liggen kunnen door het bestuur aan de directeur of aan een bepaald
bestuurslid worden opgedragen. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd:

Project ‘Antroposofie en Samenleving’. Het gezamenlijke veld van antroposofische
organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan meestal
gedacht wordt. Toch is er veel te verbeteren, met name in het spanningsveld tus-
sen de voor leerlingen, cliënten en patiënten vereiste sfeer van rustige aandacht,
de budgetterings-, beheers- en verantwoordingstechnieken van de huidige tijd en
de vernieuwingsnoodzaken om toekomstbetrokken te blijven. In ons project
Antroposofie en Samenleving kijken wij met leidinggevenden van antroposofische
organisaties samen in dat spanningsveld en helpen wij om bruggen te slaan tussen
de krachtenvelden in die organisaties. Wij gebruiken daarbij o.m. het Krachten -
veldmodel van Bureau Hasper en van der Torn, Theorie U van Otto Scharmer en
Meditatie van Arthur Zajonc. Projectleider is Clarine van Lookeren Campagne. Zij
organiseert Leergesprekken voor Leidinggevenden, jaarcursussen ‘Antroposofie en
werk’, algemene Theorie U dagen, intervisie voor directeuren en leidinggevenden
en zij treedt in contact met de betreffende koepelorganisaties. In een uitgebreide
evaluatie met interviews en een enquête kwam o.a. het verzoek naar voren: ‘Iona
Stichting, help de vlam brandend te houden vanuit jullie onafhankelijk positie.’

Manicheïsme en dialoog; Vriendenkring Christine Gruwez. Op initiatief van de
Iona Stichting en van Margriet en Peter Idenburg en Tettje van Wageningen, drie
reisgenoten van Christine Gruwez, is op 6 april 2008 de Vriendenkring
‘Onderweg met Christine Gruwez’ opgericht. Christine Gruwez is filosofe en
Iraniste, Wij hadden al veel met haar samengewerkt en haar onderzoek naar het
Manicheïsme wilden wij ondersteunen. De aanvankelijke filosofisch-historische
benadering heeft zij inmiddels verbreed en zij werkt nu aan een boek over het
Manicheïsme als basis voor dialoog in de moderne tijd. Wellicht kan zich dit ont-
wikkelen tot een ‘Manichese filosofie van de vrijheid’.
De Vriendenkring verzorgt jaarlijks een vriendendag en een ’uitstap’ met
Christine voor vrienden, plus twee nieuwsbrieven. Inmiddels staat er een reis naar
Israël onder leiding van Christine Gruwez op stapel en wellicht volgen er nog
meer reizen voor de vriendenkring. 
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Duurzaamheid in internationaal perspectief, leerstoel in Tilburg van Prof. dr. Kees
Zoeteman bij Telos, onderdeel van het Tilburg Sustainability Centre. Naast onder-
zoek op het gebied van globalisering en duurzame ontwikkeling voor Globus werkt
de heer Zoeteman bij Telos aan het bevorderen van duurzaamheids beleid bij bedrij-
ven en overheden. De Iona Stichting maakte, samen met de Triodos Foundation,
na de pensionering van de heer Zoeteman verlenging van het onderzoek mogelijk.

Leerstoel Architectuur in Alfter bij Bonn van Pieter van der Ree. De op initiatief
van de Iona Stichting ingestelde en door ons goeddeels gefinancierde leerstoel
richt zich op de organische architectuur. Ook deze leerstoel wordt telkens na gron-
dige evaluatie gecontinueerd.

Leerstoel ‘Social Sculpture’ in Oxford van Prof. Dr. Walter Kugler van het Rudolf
Steiner Archiv in Dornach. Deze leerstoel aan de Brookes University in Oxford is
op ons initiatief ingesteld en wordt ook door ons gefinancierd. Het wetenschappe-
lijk werk van Prof. Kugler in het Rudolf Steiner Archiv krijgt hiermee tevens
erkenning als onderzoek voor deze universiteit. Wij continueren dit project tel-
kens na evaluatie en instemming van alle betrokkenen.

Goetheanum Meditation Initiative Worldwide met Arthur Zajonc e.a.. Met de
Zwitserse Evidenz Gesellschaft en de Vidar Stiftelsen uit Zweden schiepen wij de
basis voor deze internationale initiatief kring met o.a. Bodo von Plato en Ron
Dunselman. Vanaf het begin is Ignaz Anderson zeer nauw betrokken bij het ini-
tiatief. Doel is het scheppen van een nieuwe, internationale aanzet voor het medi-
tatieve leven in de antroposofische beweging. De actieve steun van het bestuur
van de Algemeine Anthroposophische Gesellschaft in Dornach is daarbij een sti-
mulerende kracht. 

Speciale aandachtsgebieden. Het bestuur heeft enkele personen gevraagd om op
bepaalde aandachtsgebieden extra opmerkzaam te zijn en te onderzoeken of daar
een initiatief van de Stichting nodig is. Dit zijn: Lili Chavannes voor ouders en
kinderen; Selma Steenhuisen voor jongeren; Maarten de Jong voor ethiek; Ignaz
Anderson op het gebied van water.

Financieel bestuurlijke thema’s 

Fondswerven: inzicht en overleg Een schenker kan voldoende geïnformeerd zijn en
op grond daarvan spontaan tot een schenking komen, al of niet met een aangege-
ven bestemming, maar niet zelden is persoonlijk overleg gewenst. Dit overleg kan
plaats vinden op initiatief van de schenker of op initiatief van de Stichting. Dit
gebeurt bijvoorbeeld als iemand blijk heeft gegeven van bijzondere interesse in
bepaalde projecten. Het gesprek gaat soms over eenmalige schenkingen, soms over
een periodieke schenking, dan weer over een legaat of over de zorg voor de gehele
nalatenschap en soms over de verzorging van 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 hebben. Maar ook spontane schenkingen ervaren wij als
een stimulans voor ons werk.
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Voor de Vriendenkring Christine Gruwez bestaat een soort donateursysteem,
waarbij de deelnemers aan de Vriendenkring een bepaald bedrag per jaar toezeg-
gen. Bij grotere initiatieven maken we inmiddels gebruik van de digitale betaal-
methode iDeal.
Fondswervende instelling richten zich met openbare acties tot het publiek, waarbij
de kosten van fondswerving met de opbrengsten verrekend kunnen worden. Bij de
Iona Stichting is dit anders. Schenkingen komen voornamelijk binnen door per-
soonlijke contacten, waarin wezenlijke intenties worden aangegeven. De kosten
van deze bijzondere vorm van aandacht laten zich niet berekenen, maar wij zijn
dankbaar voor het feit dat schenkers ons werk belonen met nieuwe giften. In het
totaal mochten wij in 2011 bijna een miljoen aan schenkingen en nalatenschappen
ontvangen. Elke bijdrage, groot of klein, heeft betekenis voor ons.

Fondsen: werkfondsen, endowmentfondsen en fondsen op naam

Het werd al even genoemd elke schenking, elke aanvraag en elke toekenning
wordt zorgvuldig geadministreerd in de boekhouding en in de projectadministra-
tie ‘Kristal’. 
Financiële exactheid is vanaf de oprichting een basisbeginsel van de Iona Stichting.
Dit hangt samen met het serieus nemen van de idealen van de schenkers en de
idealen van de aanvragers. Willen wij die intenties bewust opnemen en verwer-
ken, dan moeten wij die ook zorgvuldig administreren. Hiervoor is een tamelijk
ingewikkeld systeem in de boekhouding nodig. Voor wie gewend is ermee om te
gaan is dit geen probleem. Als u voor het eerst echter kennis maakt met het
Fondsenoverzicht in onze jaarrekening zult u enige concentratie nodig hebben om
het te doorzien. En dan nog hebben wij het overzicht het sterk vereenvoudigd: alle
individuele fondsen op naam, verbonden aan schenkers waarmee wij overleg ple-
gen omtrent de bestedingen, zijn in het Fondsenoverzicht samengevat in slechts
één regel: Fondsen op Naam. Hieronder, bij fiscale aspecten, wordt beschreven
hoe de schenker van een ‘Fonds op Naam’ een vruchtbare relatie met Iona kan
opbouwen via het overleg over de bestedingen. 
Endowmentfondsen zijn speciaal in het leven geroepen om naast projectsteun ook
structurele hulp te kunnen verlenen.

Financieel beleid en begrotingsbeleid

Het meest wezenlijke deel van het financiële resultaat bestaat uit schenkingen en
nalatenschappen. De schenkers geven hiermee niet alleen belangrijke financiële
steun, maar ook een sterke morele kracht die ons motiveert. De stichting wordt
door de schenkers gedragen. Dankzij onze schenkers voelen wij ons gesteund om
jaarlijks een veel groter bedrag uit te geven dan de inkomsten uit vermogen zou-
den toelaten. 
De beleggingsresultaten wisselen met de beursresultaten, maar door de jaren heen
rekenen wij toch met een opbrengst van 4 à 5%, zijnde sedert de eurocrisis circa
I 500.000,-. Om de schommelingen in de beurskoersen op te vangen gebruiken
wij een ‘egalisatiereserve’. De schenkingen aan het ‘Fonds landbouwgronden’ zijn
in feite periodieke aflossingen van de koopsom, bestemd voor de opbouw van het
eigen vermogen van de Stichting.
De overheadkosten omvatten bij Iona minder dan de helft van de secretariaatskos-
ten. Meer dan de helft van het werk van het secretariaat betreft de reeds genoem-
de dienstverlening voor ‘initiatieven met een ideëel doel’. 
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De salariëring van de directeur bouwt voort op zijn vorige functie conform de
onderwijs cao, inclusief een pensioenbijdrage, zonder enige bonus of toeslag.
Bestuurders/toezichthouders ontvangen geen bezoldiging en declareren nauwe-
lijks reiskosten.

De financiële strategie en het begrotingsbeleid zijn bij de Iona Stichting gebonden
aan een randvoorwaarde: de continuïteit van het secretariaat als dienstencentrum.
De omvang van het eigen vermogen is hiertoe voldoende. De kosten van het
secretariaat en de reeds voorgenomen projecten zijn vrij nauwkeurig in te schat-
ten. Over de laatste zes jaren (dus inclusief de financiële crisis) waren de beleg-
gingsresultaten gemiddeld 2,3 maal hoger dan de kosten van het secretariaat,
zodat aan de genoemde randvoorwaarde voldaan werd. Voorts zijn de kosten van
reeds voorgenomen projecten vrij nauwkeurig in te schatten. Ook die kunnen uit
de gemiddelde beleggingsresultaten gedekt worden. 
De financiële strategie en het begrotingsbeleid zijn overigens bij Iona een dienend
en volgend, maar geen leidend beginsel. Het statutaire doel ‘bevorderen van geeste-
lijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling’ staat voorop. De aanvragen wor-
den getoetst op de eigen merites en voor zover mogelijk is het individuele oordeel
over een project bepalend voor de toekenningen, niet een vastgelegd budget. Als het
leven projecten op ons pad brengt waarvoor wij steun van anderen nodig hebben,
trachten wij die te verkrijgen van particuliere schenkers of van collega stichtingen.
De begroting functioneert in ons financiële beleid dus zo min mogelijk als een
beperkend budget: wij houden onze handen vrij om zo veel mogelijk proactief in te
spelen op de situatie die zich aandient. Wanneer een bepaald project niet kan wor-
den gefinancierd, gaat de directeur gericht op zoek naar financiering vanwege het
belang van dat specifieke doel. Het is, mag wel gezegd worden, een ambitieus
beleid. 

Onroerende zaken

Het huis van de Iona Stichting aan de Herengracht 276 te Amsterdam herbergt
het secretariaat. 
Het huis aan de Eekhoornlaan 5a te Wageningen is beschikbaar voor werkzaam-
heden van antroposofische groepen in Wageningen. Deze beide panden zijn in de
jaarrekening pro memorie gewaardeerd, als zijnde in gebruik voor de doelstelling
van de stichting. 
De landbouwgrond te Waddinxveen is aan de stichting geschonken ter versterking
van het stamvermogen op lange termijn. In beheer, onderhoud en verzekering van
de onroerende goederen voorziet het secretariaat. 

Verantwoord beleggen, beleggingsbeleid, en Financiële Commissie 

‘Verantwoord beleggen’ is een kwestie die ons intensief bezig houdt. People,
Planet, Profit, is een bekende trits, maar bij de Iona Stichting is de ‘Profit’ ethisch
van aard: het is ‘Toewijding’ en ‘Ethiek’. Wij zien ‘verantwoord beleggen’ als een
leerschool; als een ontwikkelingsproces met drie dimensies: verantwoord beleggen
heeft milieu aspecten, sociale aspecten en ethische aspecten.
In het beleggingsbeleid van de Iona Stichting is gekozen voor een vooruitstreven-
de koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame en maatschappelijk
verantwoorde ondernemingen. Onze vermogensadviseur is Double Dividend te
Amsterdam. 
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In de Financiële Commissie van de Iona Stichting staan de voorzitter en de direc-
teur de penningmeester terzijde bij het toezicht op de beleggingen. De vermogens-
adviseur rapporteert ieder kwartaal aan de Financiële Commissie die de samen-
stelling van de portefeuille bewaakt en de prestaties van de vermogensadviseur
evalueert. 
De vermogensadviseur is een expert op het gebied van verantwoord beleggen. In
2011 is de beleggingsportefeuille volledig herbelegd in fondsen die zo veel moge-
lijk rekening houden met de genoemde drie dimensies van verantwoord beleggen.
In het beleggingsplan is de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het
gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en
het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
omschreven. Bij de strategische middelenverdeling is laatstelijk gekozen voor
50% aandelen, 45% vastrentende en alternatieve waarden en 5% liquiditeit.
Koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening en
worden met het oog op de continuïteit van het ‘Stamkapitaal’ voor een deel toege-
voegd of onttrokken aan een egalisatiereserve.

Fiscale aspecten

De fiscale kaders maken veel mogelijk voor de Iona Stichting en haar schenkers.
Ons beleid is hierop gericht. De ‘Geefwet’ is per 1 januari 2012 in werking getre-
den met daarin een stimulans aan culturele doelen met de status van anbi (alge-
meen nut beogende instelling). Voor de Iona Stichting is dat het geval. De
genoemde stimulans laat toe om het totaal van uw schenkingen aan culturele doe-
len met een maximum van I 5.000,- te verhogen met 25%, zodat u bijv. voor
I 1.000,- nu I 1.250,- mag aftrekken, en voor het maximum van I 5.000,- mag u
I 6.250,- aftrekken. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer u van de belasting
terugkrijgt. Dit kan oplopen tot 60%. 
Ook boven de genoemde grens van I 5.000,- is er zeer belangrijk belastingvoor-
deel te behalen, dat niet tot 60%, maar wel tot 50% kan oplopen, door aftrek van
uw belastbare som. Bij gewone schenkingen gelden voor de aftrekbaarheid de
bekende grenzen van ten minste en ten hoogste 1% en 11% van uw belastbare
som. Die grenzen vervallen bij een jaarlijkse schenking voor minstens vijf jaar via
een notariële akte. Zulke periodieke schenkingen zijn onbeperkt aftrekbaar voor
de inkomsten belasting. Als u over vermogen beschikt waarvan u een deel kunt
missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig zijn. Vanuit onze fiscale deskundig-
heid kunnen wij u hierbij adviseren. Als iemand ruim voldoende vermogen heeft
voor het levensonderhoud, dan kan een periodieke schenking er zelfs toe leiden
dat de schenker in het geheel geen belasting meer verschuldigd is. 
Extra plezierig kan een periodieke schenking uitpakken waarin u deze aan uw
fonds op naam bij de Iona Stichting richt: u kunt dan gebruik maken van het net-
werk en de expertise van de Stichting en overleggend en adviserend vorm geven
aan het uitgavenbeleid vanuit uw fonds, waardoor zich een boeiend en vruchtbaar
samenwerkings verband met Iona kan ontwikkelen. 
In de sfeer van de ‘schenkbelasting’ en ‘erfbelasting’ (voorheen ‘schenkingsrecht’
en ‘successierecht’) profiteren de schenkers en de Iona Stichting van een algehele
vrijstelling voor anbi-stichtingen. Een legaat aan kleinkinderen kan oplopen tot
36%, aan neven en nichten zelfs tot 40%, terwijl de Iona Stichting dankzij de
anbi status 0% betaalt. En aangezien de Iona Stichting als dienstenorgaan geen
kosten in rekening brengt, kunnen schenkingen en legaten door Iona voor de
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volle 100% worden aangewend voor de door de schenker aangegeven doelen, voor
zover die passen in de doelstellingen van de Iona Stichting.

Algemeen bestuurlijke thema’s; goed bestuur 

Verantwoordelijk beleid

Verantwoordelijk beleid betekent bewustzijn ten opzichte van cultuur en natuur.
De term ‘cultuur’ houdt in de bereidheid om verantwoording af te leggen aan
schenkers, aanvragers en aan de belastingdienst. Wij leggen verantwoording af
met ons jaarverslag, waarin naast het beleidsplan, ook het bestuursverslag, de
jaar rekening, de plannen voor komend jaar, de begroting, en een overzicht van alle
gesteunde projecten worden opgenomen. Het jaarverslag wordt aan schenkers en
relaties gezonden, ter bespreking op de Iona Jaarvergadering. Bovendien wordt het
jaarverslag gepubliceerd op onze website. 
Opmerkingen, vragen en voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte
welkom. 

Projectevaluaties 

Het ontwikkelen van een eigen evaluatiemethode, waarin de initiatiefnemer van
een project goed in beeld komt en niet verdwijnt achter de gebruikelijke evaluatie-
formulieren, is inmiddels tot vast beleid geworden. Wij vragen nu systematisch
naar evaluaties van de aanvragers in hun eigen toon en stijl. Dit kan allerlei vor-
men aannemen: bij een groot project misschien een rapport, of een verschenen
boek, of een weblog, een filmpje, een fotoserie, of een link naar de eigen website.
Bij vervolgaanvragen is de evaluatie van de vorige fase essentieel. In de nieuwe
opzet van onze website zullen de evaluaties inzichtelijk worden gemaakt.

Evaluaties van bestuursleden, directeur en medewerkers 

Een heldere structuur, transparante processen en het onderkennen van blinde
vlekken bij directie en bestuurders gelden als kenmerken van ‘Goed Bestuur’.
Meestal wordt daarbij een systeem van gemaximeerde zittingstermijnen aanbevo-
len, maar de Iona Stichting kiest voor een ander middel om de bestuursleden en
de perspectieven scherp te houden. Ten eerste zorgen wij voor leeftijdsspreiding
binnen het bestuur. Zo hebben wij de gewoonte bestuursleden liefst al in hun stu-
dentenleeftijd aan te trekken. Jonge bestuursleden zijn in staat met hun onbevan-
genheid en soms met revolutionaire vragen de oudere bestuursleden bij de les
houden en onderwijl zelf ervaring op te bouwen. Oudere bestuursleden hebben
het voordeel van hun ervaring en senioriteit. De zittingstermijn eindigt op de
jaarvergadering na het zeventigste levensjaar, waarna het bestuur de termijn
maximaal twee jaar kan verlengen. Als tweede middel om het bestuur alert te
houden hanteren wij een systeem van tweejaarlijkse interne evaluaties van direc-
teur en alle bestuursleden. Deze onderlinge feedback op ons functioneren wordt
goed voorbereid en functioneert als het stemmen van de instrumenten in een
ensemble: na de stemming klinkt het zuiverder. De evaluaties zijn een waardevol
middel, niet alleen voor het bestuur. Ook voor de kring van medewerkers worden
evaluatierondes georganiseerd.
De Iona Stichting als lerende organisatie is gericht op continue verbetering in de
lopende zaken, in de menselijke verhoudingen en de in aansluiting van ons beleid
op de realiteit om ons heen. 
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Er vinden evaluaties plaats van toegekende projecten, van studiebeurzen en pro-
moties, van de eigen initiatieven, van de beleggingen, en van de jaarrekening.
Houden wij de samenhang tussen dat alles echter voldoende in het bewustzijn?
Dat eist een speciale aandacht. Gemaakte fouten zien wij als leermoment. Daarom
zijn wij dankbaar als ze gesignaleerd worden. 

Structuur van de stichting

De besluitvormingsstructuur bij de Iona Stichting is als volgt: het Dagelijks
Bestuur (DB) is eindverantwoordelijk voor alle beslissingen. Het DB maakt, naar
Angelsaksisch model, deel uit van het Algemeen Bestuur (AB), dat een beleidvor-
mende en toezichthoudende functie heeft. Dit model is in Nederland niet gebrui-
kelijk, maar wij ervaren dat het uitstekend functioneert. Ignaz Anderson neemt
als directeur deel aan alle beraadslagingen: maandelijks in het DB en elk kwartaal
in het AB. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, voor het
secretariaat met vijf 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 project-
leider. Bestuurslid Jan Huisman is benoemd tot projectleider van het initiatief
Duurzame gezondheidszorg. De directeur ziet erop toe dat dit niet tot belangen-
verstrengeling leidt. Mocht dit zich toch voordoen, dan zal hij een beroep doen op
het AB. 
De penningmeester vormt met directeur en voorzitter een Financiële Commissie,
die regelmatig met de vermogensadviseur als externe deskundige vergadert. De
leden van het Dagelijks Bestuur zijn naast de maandelijkse vergaderingen vrijwel
wekelijks actief in commissies, besprekingen met aanvragers, projectbijeenkom-
sten, openingen, representaties en intern beraad. De Iona Stichting kent geen
bonussen of andere toeslagen en de bestuurleden ontvangen geen enkele bezoldi-
ging. Wanneer een bestuurslid wordt aangesteld als projectleider is in die hoeda-
nigheid wel bezoldiging mogelijk.

Transparantie, Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverklaring 

Het beleid is uitdrukkelijk gericht op transparantie in structuur, werkwijze, verant-
woording, beleidsplan, financiën, en bestedingen. Beleidsplan, jaarverslag en jaarre-
kening zijn via de website te raadplegen en worden op aanvraag toegezonden.
De Jaarrekening is ingericht volgens de Nederlandse Standaard 810 en volgens
Richtlijn 650 van het Ministerie van Financiën voor vermogensfondsen. Jaarverslag
en jaarrekening worden jaarlijks voorgelegd aan de jury van de Transparantprijs,
ten einde onze jaarverslaggeving te toetsen aan de nieuwste trends op dit gebied. 

Samenwerking met andere instellingen 

De stichting speelt een actieve rol in de Vereniging Fondsen in Nederland, de
belangrijkste brancheorganisatie voor vermogensfondsen, alsmede, op internatio-
naal niveau in het vaste Stiftungstreffen van een groep Duitse, Zwitserse en
Zweedse stichtingen. De directeur neemt deel aan het Amsterdamse
Fondsenoverleg en aan 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. Hij is ook lid van de
stuurgroep Economy Transformers, een netwerk van mensen die werken aan
oplossingen om economische structuren en hun onderliggende waardensysteem te
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herzien. Hij speelt een coachende rol in samenwerkingsverbanden met fondsen in
de gezondheidszorg, maar ook met onderwijsvernieuwers bij de ontwikkeling van
een ander onderwijsparadigma. Knowmads is bijvoorbeeld zo’n partner.
Vanzelfsprekend is er structureel en intensief contact met de Antroposofische
Vereniging in Nederland, evenals met de Algemene Antroposofische Vereniging
in het Goetheanum, de secties van haar Hogeschool, en met het Rudolf Steiner
Archiv in Dornach. 

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 het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (voorheen Vrije
Hogeschool). Hij is initiatiefnemer en 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 is als docent verbonden aan het Bernard Lievegoed College
for Liberal Arts (voorheen Vrije Hoge school) en zij is werkzaam als organisatie-
ontwikkelaar en coach. Lili Chavannes is theoloog, mediator en biografisch consu-
lent. Deze vier vormen het Dagelijks bestuur binnen het Algemeen bestuur.
Verdere bestuursleden zijn vice-voorzitter Merlijn Trouw, directeur-bestuurder van
woon- en werkgemeenschap OlmenEs. Désanne van Brederode, studeerde filoso-
fie, is schrijver en geeft geregeld lezingen over uiteenlopende onderwerpen van
levensbeschouwelijke aard. Maarten de Jong is partner bij Adviesbureau Ethics &
Business Integrity Services en lid van de Raad van Toezicht Vrije School Widar.
Maarten Roest Crollius is rector van het Geert Groote College. Selma Steenhuisen
is naast Kaos Pilot ook werkzaam als consultant voor Ashoka Nederland.
Daarnaast is Selma oprichter en voorzitter van XS21World. 

Verantwoord ondernemen?

De uitkeringsquote van de Iona Stichting als percentage van het vermogen is met
ruim 8% 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 is al gezegd, 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 continuïteit. Tegelijkertijd moeten wij ook erg zuinig zijn. Onze
aanvragers dwingen ons zuinig te zijn. Het blijft moeilijk schipperen.
Belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen ervaart het bestuur vooral
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 stichtingen te
verkrijgen. Hun hulp stemt tot grote  dankbaarheid.
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