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Doelstelling stichting, bestuurders en medewerkers

Doelstelling van de Iona 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
algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van: 1) antroposofie en haar
aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg, 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 knooppunt van schenkers, aanvragers, studenten,
kunstenaars, wetenschappers, bestuurders, medewerkers, leveranciers, vrien-
den en belangstellenden uit de sfeer van maatschappelijke vernieuwing, cul-
tuur en antroposofie. Al deze belanghebbenden vormen de doelgroep.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012
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 drs. Dennis Kerkhoven
De heer ir. Maarten Roest Crollius
De heer prof. mr. Jaap Sijmons
Mevrouw Selma Steenhuisen
Mevrouw mr. Joséphine de Zwaan

Secretariaat per 31 december 2012
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
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Het buitenste binnen keren

Een terugblik op 2012

We werden in 2012 wederom geconfronteerd met grenzen. Wereldwijd hebben
vele mensen op de Mayakalender gekeken en zich zorgen gemaakt: zal op 
21-12-12 de aardetijd zijn grens bereiken? De waarschuwing van de Club van
Rome dat er grenzen aan de groei zijn (via het rapport Limits to Growth) is
inmiddels 40 jaar oud. Het Earth Charter (het Handvest van de Aarde), dat onze
aandacht vestigt op de morele grenzen aan ons handelen, bestaat nu 20 jaar. 
Zo werd in dit jaar opnieuw het bewustzijn gewekt voor de uitputting van de
aarde, de intolerantie in ons samenwerken en het sterk ego-gericht zijn van mens
en samenleving. Critici doen het af als doemdenken. Maar zijn niet juist dankzij
alle waarschuwingen, nieuwe mogelijkheden om duurzamer te handelen, ons soci-
aal verantwoordelijker op te stellen en dit op transparante wijze te legitimeren, in
ontwikkeling gebracht?

Instellingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en voeding
zijn echter verankerd in complexe systemen die niet zomaar vernieuwing moge-
lijk maken. Voor vernieuwing is onafhankelijkheid, vrije ruimte, essentieel. 
Veel maatschappelijke vernieuwing wordt dan ook voorbereid in de private
kraamkamers van fondsen. Sterker nog: voor dit vrije-handelen zijn fondsen juist
meestal opgericht.
Aan verandering of innovatie gaat vaak het gevoel van onvrede vooraf: het kan
anders, maar hoe? Het voordeel van de huidige crisis is dat de creatieve verbeel-
dingskracht actief wordt aangesproken en dat we daarmee voorbij de grenzen van
onze mogelijkheden proberen te denken. De grenzen worden verkend en nieuwe
vragen worden gesteld. Bestaat er nog een andere ruimte, wellicht een ander tijds-
beleven? Kunnen wij mensen daar een verhouding toe krijgen? Hoe dan? Kan ik
al deze gefragmenteerde buitenproblematiek ook naar binnen keren en hoe ziet
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die buitenruimte er dan binnen in mij uit? Kan ik me wellicht de toekomst 
her-inneren? En: wat staat me dan nu te doen? 

Dit soort keerpunt-denken is nodig nu we kennelijk op grenzen, zelfs op tijds- en
ruimtegrenzen, stuiten. Econoom Herman Wijffels benoemde het als de houdbaar-
heidsdatum van systemen. Is dat een ramp? Nee, blijkbaar levert beperking aan tijd
en ruimte ons ook zinvolle weerstand op. Wetenschapper en kunstenaar Robbert
Dijkgraaf liet ons in 2012 de grenzen van de ruimte ervaren in twee tv-colleges
over het allergrootste en het allerkleinste. Hebben we in 2012 het allerkleinste
God-deeltje (Higgs-deeltje) gevonden dat een verklaring kan bieden voor de aller-
grootste samenhangen? Zijn we nu klaar of kunnen we hieraan nog voorbij?

In juni 2012 werd Parsifal van Wagner door de Nederlandse Opera verrassend ten
tonele gevoerd. Het decor van Anish Kapoor en de regie van Pierre Audi1 speel-
den ruimtelijk met het grensbeleven en we hoorden Parsifal zingen: “…tot ruimte
wordt hier de tijd”. Een raadselachtige én herkenbare uitspraak! Luisteren in ons-
zelf kan voorbij de stilte een tijd van innerlijke ruimte-ervaring laten ontstaan. De
klok lijkt even stil te staan en in een flits, als in een droom, kunnen we afstanden
en tijden overbruggen. Het duo Simon and Garfunkel laat in hun legendarische
liedje The sound of silence stilte ontstaan uit een gesprek met de duisternis als my
old friend. In dit grensbeleven “…I saw/ten thousand people, maybe more/people
talking without speaking/people hearing without listening…” Dit is het zelf-

onderzoek naar de stilte; de stilte als crea-
tieve bron, als Oorsprong2.

We komen terug op de vrije ruimte, de tus-
senruimte die kan ontstaan waar onder
spanning iets nieuws zich aandient.
Mondriaan noemde dit: de dialoog die een
trialoog kan worden.

Begin 2012 vond een dialoogreis naar Israël
en de Palestijnse gebieden3 plaats, met cul-
tuurfilosofe Christine Gruwez. Daar werd
keer op keer ervaren hoe moeilijk het is om
het midden in een tegenstelling te bewaren,
zonder meegesleurd te worden naar één
van de beide uiterste standpunten.
Zelfstandig overeind blijven is nagenoeg
onmogelijk. Kleine lichtpuntjes zijn initia-
tieven zoals Tent of Nations4, waar, midden
in de spanning, als een keerpunt, een derde
element ontstaat: We refuse to be enemies!
Een samenhang scheppende kracht in een
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1 Interview met Anish Kapoor en Pierre Audi n.a.v. de voorstelling Parsifal:

http://www.iona.nl/organisatie/downloads-archief/28

2 Joseph Jaworski: Oorsprong (Uitgeverij Christofoor, 2012)

3 Christine Gruwez, blog verslagen Israel: christinegruwez.info/vriendenkring-2/verslagen/israel-2012

4 Tent of Nations: www.tentofnations.org



Iona Stichting

Jaarverslag 2012

6

verscheurde maatschappij. In eer-
dere jaarverslagen noemden we dit
een middelpuntzoekende kracht of
een religieuze dimensie van het
leven, die ons in staat stelt al oefe-
nend met meer verbeelding om te
gaan met de noodzakelijke gren-
zen aan ruimte en tijd. De ruimte
tussen de ander en mijzelf, die in
beweging gebracht kan worden
vanuit een reeds aanwezig-gevoel-
de toekomst.

Broekzakken keer je binnenste
buiten wanneer je iets kwijt bent,
in de hoop dat het weer aan het
licht komt. De hierboven beschre-
ven zoektocht vraagt om een dub-
bel omstulpen: het binnenste bui-
ten en vervolgens het buitenste
binnen. Of omgekeerd. 
Markus Brüderlin, directeur van
het Kunstmuseum in Wolfsburg,
heeft zich net als vele kunstenaars
- Kandinsky, Beuys, Kapoor  -
lange tijd bezig gehouden met de
wisselwerking tussen geest en

materie, tussen subject en object, tussen binnen en buiten en uiteraard ook met
het keerpunt tussen beide; het moment van omstulpen5. Rudolf Steiner wordt
door Brüderlin en het Vitra Design Museum als een sleutelfiguur gezien. Vitra
stelde een prachtige tentoonstelling samen onder de titel: Rudolf Steiner, de alche-
mie van het alledaagse.

Wat houdt die alchemie in? Het gaat er enerzijds om de onzichtbaar in ons leven-
de inspiratie hoogstpersoonlijk in ons werk zichtbaar te maken. En anderzijds om
de gefragmenteerde maatschappelijke werkelijkheid in al haar complexiteit in ons
op te nemen, op te lossen en het kaf van het koren te scheiden. Hierdoor kunnen
we de essentie en onderlinge samenhang, buiten tijd en ruimte, in onszelf beleven
en bewust-worden.
De Kunsthal brengt de Steinertentoonstelling in de herfst van 2013 als inspiratie
naar Nederland6. Een betere hulp kunnen we ons voor ‘het buitenste binnen
keren’ niet wensen!

Ignaz Anderson, directeur

5 Markus Brüderlin: “Du musst Dein Leben umstülpen!-Rudolf Steiner und das moderne Prinzip des Inside Out”

6 Kunsthal Rotterdam: Rudolf Steiner, de alchemie van het alledaagse. 14-09-2013 t/m 12-01-2014
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Bestuursverslag Iona 2012

Op zoek naar het hogere 

Als een klaroenstoot verscheen rond de jaarwisseling 2011/2012 het rapport De
lage landen en het hogere: op zoek naar geestelijke beginselen in de hedendaagse
maatschappij van de cultuursocioloog Gabriël van den Brink en zijn wetenschap-
pelijk team. Wij signaleerden het al kort in het vorige jaarverslag: de onderzoekers
concludeerden dat de drijvende kracht van het menselijk maatschappelijk hande-
len niet het winststreven is, maar de Toewijding aan het hogere. Het hogere!
Geestelijke beginselen! En dat in een tijd waarin de tegoeden van onze banken als
gokkapitaal werden verspeeld en de directeuren wegkwamen met bonussen buiten
elke proportie. Toch blijken volgens het rapport de meeste mensen gemotiveerd
door ‘het hogere’. Het hogere? Dat is, volgens het rapport de verbeelding van een
geheel waarmee ik mij verbonden weet en waardoor ik mij geroepen voel tot
onbaatzuchtig handelen. En dit laatste wordt dan omschreven als toewijding.
Het scherpe maatschappelijke contrast van 2012 is daarmee gekenschetst: wie
werkzaam is in de culturele sector, in het onderwijs, of in de zorg kent toewijding
als ervaring, maar beleidmakers kiezen veelal een theorie als uitgangspunt en
behandelen de mens als een economisch subject. Daarbij zijn er dan altijd theo-
rieën die onbaatzuchtigheid weten uit te leggen als een vorm van egoïsme, maar
dat is theorie, terwijl Van den Brink uitgaat van de ervaring van het hogere. 

In het verslagjaar werd niet alleen de ene bezuiniging na de andere opgelegd, ook
werden we op veel plekken geconfronteerd met de gevolgen van langdurig mis-
management. Hierdoor werd de motivatie voor het hogere zwaar op de proef
gesteld. Velen gingen ten onder, ook in het veld van de antroposofische initiatie-
ven en instellingen, het voornaamste werkterrein van de Iona Stichting.
Belangrijke spelers in het veld verloren hun zelfstandigheid en moesten door gro-
tere instellingen worden gered. De Zonnehuizen werden in januari overgenomen
door de combinatie Rentray-De Winter, waarna een derde deel van de medewer-
kers werd ontslagen. Eveneens in januari werd De Reehorst in Driebergen, het
terrein waar congrescentrum Antropia gevestigd is, indertijd voor twee derde deel
gefinancierd door de Iona Stichting, overgenomen door de Triodos Bank. En eind
2012 werd de Hogeschool Helicon overgenomen door de Leidse Hogeschool. 

De Iona Stichting zelf is weliswaar goed door de crisis heen gekomen, maar er
moest wel bezuinigd worden. Meer dan ooit moesten wij de plannen van onze
aanvragers testen en doordenken en meer dan ooit was de offerbereidheid van de
schenkers van cruciaal belang. Maar ook de schenkers hebben het door de crisis
niet gemakkelijk en zij vragen terecht om een extra helder doordachte motivatie
voordat zij tot een schenking besluiten. Toewijding vraagt om bezinning, vooral in
tijden van crisis. In beginsel is dat een waardevol en verheugend aspect van deze
ontwikkeling. Daarnaast bleek ook nog dat in de Scholen Top Tien van de
Volkskrant maar liefst 7 Vrijescholen werden vermeld. Het toont dat er ook posi-
tieve geluiden te horen zijn. Wat betekent nu het hogere voor de Iona Stichting?
De stichting laat zich volgens haar statuten ‘inspireren door de antroposofie, zon-
der zich tot die inspiratiebron te beperken’. Maar antroposofie wordt door ieder-
een individueel verschillend tot leven gebracht en daarbij is vrijheid het hoogste
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principe, zo ook bij instellingen ontstaan uit een antroposo-
fische impuls. Een samenhang te vormen met al die verschil-
lende inspiraties is een kunst, net als bij ensemblespel in de
muziek. Tussen de verschillende percepties moet de vereni-
gende kracht verzorgd worden en dat is iets anders dan
teambuilding, waarbij sprake is van een eenduidig doel,
zoals doelpunten of winst maken. Hier is een subtielere uit-
wisseling nodig, met als uitgangspunten eerbied, verwonde-
ring en luisteren. Boeiend genoeg! In het bestuur van de
Iona Stichting hebben wij dit jaar gezocht naar vormen
waarin de ‘verticale dimensie’ van de organisatie verzorgd
en tot leven gewekt wordt, maar waarbij we verstarring pro-
beren te voorkomen. Kan inspiratie uit het onnoembare
geput worden zonder dat we vage, grote en holle woorden
gaan gebruiken? Oude vormen zijn versleten en werken niet
meer. Tegelijk kunnen we de zakelijke aspecten en intermen-
selijke procesen niet los zien van de geestelijke dimensie.
Deze laatste is immers de bron van de beleidvorming. Wij

hebben enkele basale nieuwe vormen gevonden die wij nu beproeven en wij
hopen daarover in gesprek te komen met andere organisaties waar vergelijkbare
vragen leven.

Bestuurssamenstelling 
Bij de jaarvergadering mochten wij drie nieuwe bestuursleden verwelkomen:
Joséphine de Zwaan, Dennis Kerkhoven en Jaap Sijmons. Joséphine de Zwaan was
voorheen advocate en is thans gespecialiseerd als toezichthouder bij diverse orga-
nisaties. Dennis Kerkhoven grossiert in initiatieven voor maatschappelijke en
onderwijskundige vernieuwing als 0.0 (nul-punt-nul) en doorbraakversneller en
Jaap Sijmons is advocaat, hoogleraar in gezondheidsrecht en filosoof. Wij zijn deze
drie nieuwe bestuursleden bijzonder dankbaar voor hun bereidheid zich voor de
Iona Stichting in te zetten. Direct al bij de eerste vergadering waaraan zij deelna-
men was hun sprankelende energie voelbaar. 
Selma Steenhuisen is voorlopig op afstand, want zij volgde haar partner naar
Shanghai. In de loop van 2013 zal duidelijk worden of zij al of niet terugkeert en
bestuurslid kan blijven. 
Maarten de Jong heeft per 31 december 2012 afscheid genomen van ons bestuur,
gezien de snelle groei van zijn adviesbureau in procedures ter bevordering van
integriteit in organisaties. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn niet afla-
tende kritische vragen die allerlei verbeteringen in onze organisatie opleverden. 
Voorzitter Michiel ter Horst zal op de jaarvergadering van 22 maart 2013 aftre-
den. Besloten werd dat hij zal worden opgevolgd door schrijfster Désanne van
Brederode. Wij zijn haar zeer dankbaar voor haar bereidheid om dit op zich te
nemen. Om de overgang goed te laten verlopen is zij vanaf september gaan deel-
nemen aan de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur. 
In onze kring van medewerkers hebben zich geen wijzigingen voorgedaan.
Sonja Bönisch verzorgt de boekhouding, Christine Geertsema de contacten en
Frouke Flieringa de projectprocedures. Zij kunnen bovendien efficiënt voor elkaar
inspringen. Directeur Ignaz Anderson houdt alles bij elkaar. 
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Financiële en organisatorische aspecten
Ten gevolge van de financiële crisis moest op de bijdragen aan projecten bezuinigd
worden. De totale toekenningen daalden met circa 5 ton, hetgeen pijn deed maar
noodzakelijk was. Immers, de inkomende schenkingen vormen wel een groot
bedrag, maar ze bestaan voor een belangrijk deel uit de kwijtscheldingstermijnen
voor het vermogensfonds landbouwgronden, dat op de lange termijn liquiditeiten
zal opleveren. Schenkingen en nalatenschappen zijn voor de Iona Stichting dan
ook van het grootste belang, zeker nu de betekenis van de eigen projecten en de
steun aan projecten van anderen in brede kring gezien wordt. Dankzij een goedlo-
pend systeem ontvangen wij van veel projecten evaluaties. Bij een zeer klein pro-
ject eventueel slechts een paar foto’s per email, bij grote projecten is het een uit-
gebreid verslag met een financieel overzicht. We krijgen doorgaans goed in beeld
hoe de projecten verlopen zijn. Christine Geertsema, die de contacten over de eva-
luaties onderhoudt, drukte het zo uit: de evaluaties zijn er ter lering voor ons en
voor de aanvrager.
Bij de fondsen werd besloten de endowmentfondsen voortaan te behandelen als
gewone fondsen. Het feit dat uit deze fondsen indien nodig structurele hulp
mogelijk is, wordt nu vastgelegd in een nieuw gedetailleerd fondsenoverzicht. 
De belastingdienst heeft onderzocht of de Iona Stichting in de sfeer van de ven-
nootschaps belasting wellicht belasting plichtig zou zijn. In september kwam de
bevestiging dat dit niet het geval is. 
De website www.iona.nl werd geheel vernieuwd en werd in het najaar in gebruik
genomen, na de nodige voorbereidingen en correctieronden. Toen het werk vrijwel
voltooid was, kwam totaal onverwacht het overlijdensbericht van Rob van
Gijzelen. Wij gedenken in hem een zeer vindingrijke en originele vormgever. 

Eigen initiatieven van de Iona Stichting
Project Antroposofie en Samenleving. Er waren reeksen Leergesprekken voor lei-
dinggevenden en retraites Vernieuwing en vitaliteit voor medewerkers van instel-
lingen in de antroposofische werkvelden. De deelnemers leerden het U-proces
kennen en het te gebruiken voor organisatievraagstukken en ook om aansluiting
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te vinden bij de potentie van situaties en mensen. Er werd verbinding gelegd met
het initiatief Goetheanum Meditation Worldwide. Steeds meer wordt ervaren hoe
stilte en verdieping directe werking hebben in het samenwerken aan vraagstukken.
In het najaar volgde het initiatief Presence Cirkels. Drie Cirkels werken een jaar
lang aan het omgaan met de spanning tussen regelgeving en idealen in hun werk.
Er was een inspirerende middag met Arthur Zajonc. Vooraf gegaan door een
gesprek voor leidinggevenden in de zorg over het nieuwe regeerakkoord en een
bijeenkomst voor de Presence Cirkels. De behoefte aan leergesprekken, intervisie,
Presence Cirkels, retraites, scholing en dergelijke. blijkt groter dan het project
redelijkerwijs met de beschikbare middelen en mankracht kan verwezenlijken.
Project Dionysius. Het uitbrengen van een vertaling van Dionysius de Areopagiet,
Verzamelde werken. Deze eind vijfde eeuwse kerkvader bracht een alomvattend
filosofisch-theologische visie op de samenhang van God, mens en wereld. Later
zou dit een belangrijke inspiratiebron worden voor de School van Chartres en voor
Thomas van Aquino en nog veel later ook voor Rudolf Steiner en zijn antroposo-
fie. Er is volgens projectleider Michiel ter Horst nog veel redactioneel werk nodig
voordat het boek, naar verwachting najaar 2013, kan verschijnen. 
Ouderschap. Na het congres Ruimte voor ouderschap (2008) werd op initiatief van
projectleider Lili Chavannes als volgende stap het boek Ruimte voor ouders! Wat
ouders willen en kinderen nodig hebben door Martine Borgdorff geschreven. Het
boek is in januari 2013 verschenen bij SWP. 
Naar Israël en de Palestijnse gebieden met Christine Gruwez. Na intensieve voorbe-
reiding door projectleider Michiel ter Horst kon de reis met 30 deelnemers begin-
nen. Dagelijks hield Christine een of meer voordrachten rond het thema Dialoog,
juist omdat dialoog in die verscheurde maatschappij van het heilige land zo moei-
lijk is. Deze voordrachten schiepen een basis om met een open luisterend oor deel
te nemen aan de vele ontmoetingen met Israëli’s van verschillende joodse tradities,
en met islamitische en christelijke Palestijnse betrokkenen. Alle voordrachten wer-
den uitgeschreven en gebundeld door Marie Anne Paepe (zie de website
http://christinegruwez.info).
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Vriendenkring Christine Gruwez. Niet lang na terugkomst uit Israël besloot
Christine haar Vriendenkring, die op initiatief van Tettje van Driel van
Wageningen, Peter en Margriet Idenburg - de Savornin Lohman en de Iona
Stichting op 7 april 2008 van start ging, precies vijf jaar later op 7 april 2013 in
deze vorm te beëindigen. Zij wil in alle rust aftasten of er een vervolg zal ont-
staan. Maar voordat het zover is, konden de leden op 21 april nog deelnemen aan
een prachtige Vriendenuitstap naar de nieuwe Mondriaan- en de Stijl-afdeling in
het Gemeentemuseum in Den Haag, en op 2 december aan een intense
Vriendendag in Antwerpen rond het thema Metamorfose – het tere weven van
leven en vorm. Met de leden werd onderzocht hoe een eventueel vervolg er uit
zou kunnen zien. 

Vormen van samenwerking
Duurzame Gezondheidszorg. Het boek Duurzame Gezondheidszorg, visies en prak-
tijkervaringen was in 2011 in samenwerking met het Bernard Lievegoed Fonds en
Weleda tot stand gekomen. Projectleider Jan Huisman gaf hieraan een vervolg in
samenwerking met MVO Nederland, ZonMW en NIGZ. Zo kon op 10 oktober in
de Van Nellefabriek in Rotterdam met een publiek van professionals uit het veld
een zeer geslaagd congres plaatsvinden onder de naam Gezonde Zorg, waarbij het
erom gaat de creativiteit van de mensen in de zorg weer de ruimte te geven. 
Samenhang voor goed onderwijs. Een werkgroep samengesteld door Ignaz
Anderson en Maarten Roest Crollius is bezig met de organisatie van een
Raad van samenhang voor goed onderwijs met onder andere Luc Stevens en
Gert Biesta.
Mission U, een Presencing Youth Summit. Honderd studenten uit 25 landen van
zeven verschillende Europese opleidingen gingen in Berlijn aan de slag met
15 projecten. De week werd begeleid door Otto Scharmer, Ignaz Anderson,
Katie Dobb, Thieu Besselink en Pieter Ploeg. Voor de studenten was de inzet om
sociaal ondernemerschap te verbinden met zelfkennis, vandaar U as a way of
living, waarbij de U een beeld is voor het durven afdalen in diepere lagen van de
werkelijkheid, maar ook een woordspeling met you: jíj bent en ú bent de
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 werkelijkheid, níet mijn theorie. Dit initiatief met het Presencing Institute is
voortgekomen uit de werkgroep Leren over Leren, welke driemaal per jaar op de
Iona Stichting bijeen komt. 
11-11-12, een dag vol samenhang voor dragers, initiators en pioniers die transitie op
aarde willen realiseren door middel van dialoog, presencing, contemplatief zelfon-
derzoek en daaraan verwante vormen. De dag werd bewust niet georganiseerd
door organisaties, maar door personen. De Iona Stichting faciliteerde de inschrij-
vingsmogelijkheid via de website.
Leerstoel Pieter van der Ree, een samenwerking met de Alanus Hochschule in
Alfter, Duitsland. Onze bijdrage voor de leerstoel kon opnieuw verlengd worden,
gezien het voornemen van Pieter om een vervolg op zijn boek Organische
Architectuur in het Engels te schrijven. Wij kijken hier met grote belangstelling
naar uit. 
Leerstoel Walter Kugler, een samenwerking met de Brookes University in Oxford
(Groot-Brittannië), afdeling Social Sculpture. De Iona Stichting nam in 2007 het
initiatief voor deze leerstoel voor Walter Kugler, leider van het Rudolf Steiner
Archiv in het Zwitserse Dornach. Naar aanleiding van ernstige financiële en
bestuurlijke problemen bij het Archiv heeft de Iona Stichting in samenwerking
met enkele collegastichtingen voor Walter een sabbatical leave ten behoeve van
wetenschappelijk werk in Oxford gefinancierd. Dit jaar volgde ontslag voor deze
geleerde sociaal-kunstenaar, die dertig jaar lang als boegbeeld van het Archiv
bezoekers van tentoonstellingen bij talloze musea over de hele wereld met de
bordschetsen van Rudolf Steiner liet kennismaken. In overleg met Shelley Sacks,
hoofd van de afdeling Social Sculpture, kan Walter zich nu volledig aan de voort-
gang van zijn wetenschappelijk werk in Oxford wijden. Wel is dit een grote kos-
tenpost voor de Iona Stichting, waarvoor dringend medefinanciering nodig is. 
Fusie Hogeschool Leiden en Helicon, met inbegrip van de Euritmie Academie. De
onafhankelijke positie van de Iona Stichting maakte het mogelijk om na gecompli-
ceerde onderhandelingen volledige samenwerking van alle betrokkenen te berei-
ken. Een belangrijk uitgangspunt was de gezamenlijke wens van de docenten van
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Helicon Zeist en van de Euritmie Academie Den Haag om de fusie te doen slagen.
De Stichting Studentenhuisvesting Zeist zegde toe haar pand aan de Lorentzlaan
aanstonds na de verhuizing van de opleiding te verkopen en de opbrengst naar het
Heliconfonds bij de Iona Stichting over te maken. Een vergelijkbare toezegging
deed de Stichting Delos te Den Haag met betrekking tot drie panden voor studen-
tenhuisvesting. Op basis van die toezeggingen, afgedekt door hypotheken en een
extra garantie van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN), kon het
bestuur van de Iona Stichting toezeggen om uit dit nieuwe Fonds Helicon gedu-
rende 10 jaar een jaarlijks bedrag van I 200.000,- aan de Hogeschool Leiden te
betalen voor de extra kosten van adequate ruimten voor de nieuwe Euritmie
Afdeling. Zo kwamen alle betrokken partijen tot eenheid. Op 27 april werd de
overeenkomst tussen de eerder genoemde stichtingen, de AViN en de Iona
Stichting getekend, waarna in mei door de Hogeschool Leiden tot de overname
van de Hogeschool Helicon werd besloten. De fusie werd met ingang van 1 janua-
ri 2013 geformaliseerd. De gehele Pabo zal met ingang van de cursus 2013/2014
in Leiden gevestigd worden. De euritmie verhuist mee op het moment dat een
geschikte ruimte gevonden is. 
Goetheanum Meditation Initiative Worldwide. Een initiatief van o.a. Arthur Zajonc
na het verschijnen van zijn boek over meditatie als een weg tot contemplatief
onderzoek, om vanuit het Goetheanum een nieuwe wereldwijde impuls tot medi-
tatieve arbeid te laten uitgaan. Administratief was dit initiatief bij de Iona
Stichting ondergebracht en financieel werd het gedurende drie jaren door drie
stichtingen gedragen: de Evidenz Stiftung, de Vidar Stiftelsen en de Iona
Stichting, voor gelijke delen van ca. I   19.000 per jaar. Inmiddels heeft het project
vleugels gekregen en kan het zichzelf financieren, terwijl Elisabeth Wirsching,
voorheen leider van de Jeugdsectie aan het Goetheanum, nu vanuit Oslo de gehele
coördinatie verzorgt. 
Overname Bernard Lievegoed Fonds en Netwerkuniversiteit. Via voorzitter
Bert Vroon kreeg de Iona Stichting het verzoek het gehele Bernard Lievegoed
Fonds over te nemen, daar de fondswerving bij de verwachtingen was achtergeble-
ven en de Netwerkuniversiteit nieuwe impulsen behoeft. Nadat ons bestuurslid
Jaap Sijmons zich bereid had verklaard hierin een beleidsvormende rol op zich te
nemen, hebben wij besloten dit fonds bij ons onder te brengen. De resterende
I 320.000,- werd door het Bernard Lievegoed Fonds eind december overgeboekt
naar het nieuwe Lievegoed Fonds voor Wetenschap van de Iona Stichting. Wij zijn
het bestuur van het Bernard Lievegoed Fonds dankbaar voor het in de Iona
Stichting gestelde vertrouwen en zullen ons naar vermogen inzetten om nieuwe
impulsen voor het fonds uit te werken. 
Stichting Bezinning Orgaandonatie. Het congres in Amersfoort op 9 november
werd door de Iona Stichting gesteund met een donatie en een garantie en ons
secretariaat faciliteerde het congres met de productie van de congresmappen en
het afhandelen van de inschrijvingen en betalingen.
De verschijning van het boek De aarde zal weer vruchtbaar zijn door Ellen Winkel

tijdens de BD Landbouwconferentie. Het is een aantrekkelijk geschreven overzicht
van de ontwikkeling van de BD landbouw in Nederland. Op 8 november was de
Rode Hoed in Amsterdam tot de nok toe gevuld met boeren, handelaren, onder-
zoekers en consumenten uit de sfeer van de biologisch-dynamische landbouw. De
Iona Stichting had al in 2008 tot een bijdrage van I 10.000,- besloten, om het
schrijven van het boek mogelijk te maken. Het resultaat mag er zijn. 
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De Vrijheidsimpuls in de Islam. Op 25 april was de presentatie van dit boek van de
hand van John van Schaik, Christine Gruwez en Cilia ter Horst, door uitgeverij
Christofoor. Dit project werd door de Iona Stichting ondersteund.
Kitty en Rob Steinbuch namen het initiatief voor het inrichten van een fonds ter
financiering van de Nederlandse vertalingen van de boeken van Judith von Halle.
Eerder al was er een vergelijkbaar fonds met Juul en Felix van der Stok voor de boe-
ken van Sergei Prokofieff ingericht. Voor dergelijke uitgaven, die economisch geen
rendement opleveren, blijkt particuliere steun en initiatiefkracht onontbeerlijk.

In memoriam
Ria over de Linden, geboren op 22 mei 1938, overleden op 2 februari 2012. Zij was
de spil van de Amsterdamse Rudolf Steiner bibliotheek bij de overgang naar de
nieuwe locatie. Zij heeft in deze periode intensief met de Iona Stichting samenge-
werkt. Daarnaast verzorgde zij als voorlezer de audio-opnames die blinden en
slechtzienden toegang geven tot diverse antroposofische boeken en tot het tijd-
schrift Motief.
Eginhard Fuchs, geboren op 10 oktober 1933, gestorven op 7 april 2012. Hij was
onder meer directeur van de pedagogische opleiding van Witten-Annen. Hij
bevorderde samenwerking tussen verschillende onderwijsstromingen voor vrij-
heid van onderwijs en was initiatiefnemer van het project ‘Schöne Schulen’ in
Rusland.
Rob van Gijzelen, geboren op 27 augustus 1967, overleden op 23 september 2012.
Wij hebben ruim twee jaar met hem samengewerkt aan onze nieuwe website. Rob
zocht vrije ruimte om creatief te scheppen en bij de essentie der dingen te komen.
Alexander Patijn, geboren op 15 oktober 1946, overleden op 19 december 2012.
Alexander heeft zijn lange verbinding met de Iona Stichting de laatste jaren geïn-
tensiveerd. Het fonds dat zijn ouders eens startten, heeft hij nieuw leven ingebla-
zen. Tijdens onze gezamenlijke reis naar Israël en de Palestijnse gebieden ontpop-
te hij zich als een ware ambassadeur voor Iona Stichting zaken. Zijn korte ziekbed,
gevolgd door zijn overlijden, heeft ons allen verrast.

Voornemens voor 2013

De tentoonstelling Rudolf Steiner, de alchemie van het alledaagse van 14 septem-
ber 2013 t/m 12 januari 2014 in De kunsthal in Rotterdam. De Iona Stichting
is bij de voorbereiding betrokken. Rondom de tentoonstelling worden activiteiten
met antroposofische werkgebieden georganiseerd. De Iona Stichting neemt
het initiatief voor een symposium als verbindingsschakel tussen de diverse
 activiteiten.
De vertaling van de Verzamelde werken van Dionysius de Areopagiet zal naar ver-
wachting in oktober verschijnen.
Een voorgenomen eerste bijeenkomst van het Lievegoed Academisch Netwerk

(voorheen Netwerkuniversiteit) zal plaatsvinden in de maand april.
De Raad van samenhang voor goed onderwijs zal in september bijeenkomen.

Michiel ter Horst, voorzitter
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Financiële aspecten

Toelichting op de balans, de staat van baten en lasten en de begroting
De Iona Stichting hanteert een systematiek van stamkapitaal en fondsen.
Het stamkapitaal maakt de continuïteit van de Iona Stichting mogelijk. Vanuit de
opbrengst wordt het secretariaat betaald en een deel van de projecten en schenkin-
gen.   Een ander deel van de projecten en schenkingen wordt betaald uit de fondsen.
Fondsen zijn reserveringen die gemaakt zijn met bepaalde doelen. In het bestem-
mingsfondsenoverzicht staan de fondsen vermeld. De koersegalisatiereserve is
bedoeld om de schommelingen in de beurskoersen op te vangen. In de praktijk
blijken deze schommelingen daar bijna altijd mee opgevangen te kunnen worden. 

Door deze hierboven beschreven systematiek zouden bestedingen aan onze doel-
stellingen (de uitbetalingen uit de fondsen) niet in de staat van baten en lasten
hoeven te worden opgenomen. Voor de duidelijkheid maken we de besteding aan
de doelstellingen wel zichtbaar. Via een tegenboeking van hetzelfde bedrag (uitbe-
taald uit fondsen) is dit boekhoudkundig mogelijk.

De begroting van de Iona Stichting is indicatief. De meeste schenkingen kunnen
we niet van te voren begroten, koersresultaten zijn niet goed voorspelbaar en onze
uitgaven zijn ook afhankelijk van de kwaliteit en urgentie van projecten die onze
ondersteuning vragen. De Iona Stichting heeft de mogelijkheid om bijzondere
projecten te ondersteunen die de begroting op jaarbasis overschrijden. Dit is
mogelijk door de hierboven beschreven fondsenstructuur.

Toelichting op de cijfers van 2012
We zijn zeer verheugd met de verdubbeling van de donaties, giften en schenkin-
gen ten opzichte van 2011. We zijn onze schenkers dankbaar voor deze blijk van
ruimhartig vertrouwen. Door het gunstige beursverloop hebben we een koersre-
sultaat van ruim 10% van het belegd vermogen kunnen realiseren: 1,17 miljoen
euro. De verliezen van vorig jaar hebben we ruim kunnen compenseren.
Aan de uitgavenkant hebben we, tot onze spijt, de bijdragen aan onze doelen moe-
ten verminderen om de continuïteit van de Iona Stichting op de langere termijn
mogelijk te maken. Deze verminderde bestedingen blijven helaas nodig, omdat de
schenkingen voor een belangrijk deel incidenteel waren en ook de koersresultaten
niet ieder jaar zo gunstig zullen uitpakken. We verwachten dat de economische
crisis nog zal voortduren.

Jan Huisman, penningmeester



Verkorte balans per 31 december 2012
(in euro)

31-12-2012 31-12-2011
––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa 4 1 4

Financiële vaste activa 4.200.000 3.600.000

Beleggingen 10 214.559 9.525.874

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 1.845.436 1.465.310
––––––––– –––––––––
16.259.999 14.591.188
––––––––– –––––––––

PASS IVA

Eigen Vermogen

–Stamkapitaal 5.889.244 5.170.459

–Vermogensfonds 3.376.088 2.812.754

–Koersegalisatiereserve 1.042.840 788.340

–Bestemmingsfondsen

Werkfondsen 4.636.644 2.846.261

Endowmentfondsen 0 1.712.318

Ionafondsen 291.222 43.653
––––––––– –––––––––

4.927.866 4.602.232
––––––––– –––––––––

15.236.038 13.373.785

Voorzieningen 0 0

Schulden 1.023.961 1.217.403
––––––––– –––––––––
16.259.999 14.591.188
––––––––– –––––––––

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

bedraagt: I 1.659.000 (2011: I 1.664.500)
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)

Werkelijk 2012 Begroot 2012 Werkelijk 2011
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 1.916.313 900.000 1.038.700
–Nalatenschappen 0 0 32.805 

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
1.916.313 900.000 1.071.505

Resultaat beleggingen 1.171.072 2 320.000 -981.830

Lasten
–Secretariaatskosten 320.124 320.000 321.983

–––––––––– –––––––––– ––––––––––
-320.124 -320.000 -321.983

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Beschikbaar 2.767.261 900.000 -232.308

Overige baten en lasten 0 0 0

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal baten 2.767.261 900.000 -232.308

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

Besteed aan doelstelling 903.210 500.000 1.560.299

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal 718.785 52.671
Bestemd voor vermogensfonds 563.333 531.989
Bestemd voor koersegalisatiereserve 254.500 -1.086.253
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen 596.449 567.684
–Uitbetaald uit fondsen -903.210 -1.560.299

–––––––––– ––––––––––
-306.761 -500.000 -992.615

Bestemming door schenker aangegeven 634.194 900.000 466.845

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
Totaal lasten 2.767.261 900.000 532.936

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

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

2 Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi 23.836 60.000 34.140
–Rente- en dividenden effecten 101.359 150.000 133.678
–Koersresultaten 1.089.943 150.000 -1.086.253
–Kosten vermogensbeheer -44.066 -40.000 -63.395

–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––
1.171.072 320.000 -981.830

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

2008 2009 2010 2011 2012
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA  PER  3 1 -1 2
Materiële vaste activa 1 1 1 1 1
Financiële vaste activa 1.861 2.460 3.060 3.600 4.200
Beleggingen 9.666 9.618 12.095 9.525 10.214
Vorderingen - 2 6 - -
Liquide middelen 2.085 3.284 1.136 1.465 1.845

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
13.613 15.365 16.298 14.591 16.260

PASS IVA  PER  3 1 -1 2
Stamkapitaal 5.709 5.900 5.903 5.171 5.889
Vermogensfonds 1.325 1.790 2.281 2.813 3.376
Koersegalisatiereserve - 1.448 1.871 788 1.043
Fondsen 3.178 2.917 3.054 2.846 4.637
Endowmentfondsen 2.609 2.370 2.009 1.712 -
Ionafondsen 45 55 65 44 291
Voorzieningen 7 - - - -
Schulden 740 885 1.115 1.217 1.024

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
13.613 15.365 16.298 14.591 16.260

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)

2008 2009 2010 2011 2012
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Baten
Gerichte schenkingen en legaten 1.268 991 1.157 1.071 1.916

Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten -4.770 2.170 1.438 -982 1.171

Lasten
Secretariaatskosten -307 -325 -293 -322 -320

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Beschikbaar -3.809 2.836 2.302 -233 2.767

Overige baten en lasten 0 0 0 0 0

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal baten -3.809 2.836 2.302 -233 2.767

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

Bestedingen
Besteed aan doelstelling 1.235 1.251 1.443 1.560 903

Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal 9 192 2 53 719
–bestemd voor vermogensfonds 297 465 491 532 563
–bestemd voor koersegalisatiereserve -3.315 1.447 423 -1.086 255
–bestemd voor fondsen -890 -853 -721 -993 -307
–bestemming door schenker aangegeven 962 334 664 466 634

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal lasten -1.702 2.836 2.302 532 2.767

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

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

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



Bestemmingsfondsenoverzicht
(in euro)

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

31-12-2011 2012 2012 2012 fondsen 31-12-2012
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

WERKFONDSEN

Peetschappen 83.972 33.410 -3.600 62.261 6.200 57.721

Vrije Schoolbeweging 150.195 2.250 6.919 145.526

Heilpedagogie 18.758 63.467 66.483 2.000 17.742

B.D. Landbouw/Milieu 5.333 13.554 17.500 1.387

Antroposofische Natuurwetenschappen 2.080 0 2.080

Antroposofische Medische Doelen 8.052 80 80 8.052

Antroposofie en Samenleving 77.387 14.212 2.600 82.109 50.187 62.277

Christengemeenschap 8.443 0 8.443

Euritmie 3.243 145 -223 3.611

Euritmie in werkgebieden 99.005 27.140 1.000 -6.400 118.745

Beeldende kunsten 78.682 0 2.299 76.383

Muziekfonds 2.200 0 2.000 200

Jeugdfonds 22.351 60.500 1.048 76.550 7.349

Uitgave boeken 53.036 675 884 52.827

Goetheanum 48.875 4.580 584 4.080 56.951

Fondsen op naam 2.184.649 411.477 53.867 203.118 -21.159 2.425.716

Ondernemende Initiatieven 88.735 22.350 66.385

Stipendia 261.659 10.954 250.705

Waldorfski Pedagogiki 36.840 7.000 29.840

Antroposofie 843.924 25.500 -34.080 784.344

Colo 481.160 20.800 460.360
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal fondsen 4.558.579 631.490 53.915 608.168 828 4.636.644

IONAFONDSEN 43.653 905 542.534 295.042 -828 291.222

TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN 4.602.232 632.395 596.449 903.210 0 4.927.866

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
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Overzicht verloop bestemmingsfondsen 2012
(in euro)

Stand van de bestemmingsfondsen per 1 januari 2012 4.602.232

Bij: ontvangen schenkingen algemeen 632.395

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen 596.449
–––––––––

1.228.844
–––––––––
5.831.076

Betalingen uit bestemmingsfondsen in 2012 903.210
–––––––––

Stand van de bestemmingsfondsen per 31 december 2012 4.927.866
–––––––––

Overzicht uitgaven en toezeggingen uit fondsen 2012
(in euro)

Bestuursbesluiten 578.862

Toezeggingen uit 2011 betaald in 2012 216.226

Nog te betalen toezeggingen 2012 - 54.850

Betalingen Peetschappen 62.261

Toevoeging aan het fonds bijzondere voorzieningen 36.644

Toevoeging aan fonds bestuur en directie 37.194

Overige toevoegingen 26.873
–––––––––

903.210
–––––––––

Waarderingsgrondslagen

Materiële vaste activa bestemd voor de bedrijfsvoering

Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering worden
gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs, rekening houdend
met een afschrijving op basis van de economische waarde dan
wel op actuele waarde.

Materiële vaste activa direct in gebruik voor doelstelling

Materiële vaste activa aangewend in het kader van de doelstel-
ling worden gewaardeerd tegen I 1 als deze zijn verkregen uit
nalatenschappen of schenkingen. 
Aangekochte materiële vaste activa in het kader van de doelstel-
ling worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, rekening hou-
dend met een afschrijving op basis van de economische waarde.

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa in de vorm van leningen worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde, rekening houdende met een voor-
ziening wegens oninbaarheid. 
Minderheidsdeelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs, rekening houdend met een voorziening voor lagere
waarde.

Beleggingen

De beleggingen worden gewaardeerd tegen marktwaarde.

Vorderingen, liquide middelen, en overlopende activa en passiva

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa

en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waarde-
ring geschiedt met inachtneming c.q. onder aftrek van een voor-
ziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele
beoordeling van de vorderingen.

Schulden

Alle schulden die per balansdatum aanwezig zijn worden opge-
nomen.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen van de stichting is het overblijvend belang
van de activa van de stichting na aftrek van al het vreemd ver-
mogen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in het stamkapi-
taal, vrij besteedbaar vermogen en bestemmingsfondsen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de geschatte waarde
van de verplichtingen op balansdatum.

Baten en lasten

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben vol-
gens een bestendige gedragslijn.
Subsidieverplichtingen worden geheel ten laste gebracht van het
boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de
subsidieaanvrager is medegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de
subsidie wordt uitgekeerd.
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Indicatieve begroting 
(in euro)

Begroting 2013
–––––––––

Baten
–Donaties, giften en schenkingen 900.000
–Nalatenschappen 0

–––––––––
900.000

Resultaat beleggingen 330.000

Lasten
–Secretariaatskosten 330.000

–––––––––
-330.000

–––––––––
Totaal baten 900.000

–––––––––

Besteed aan doelstelling
Verstrekte subsidies uit:
–Fondsen 250.000
–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 doelen
INFACT (de heer Roland Wiechert), Amsterdam I 5.000,- renteloze starterslening voor een investering in een
nieuwe collectie biologische kleding. Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO), Amsterdam I 5.000,- voor de
organisatie van een congres over orgaandonatie, hersendoodcriterium en stervensproces, november 2012 te
Amersfoort. Stichting Pymwymic, Amsterdam I 3.000,- uit een gerichte schenking voor studiebeurzen voor
de Impact Days in april 2012.

Algemene Antroposofie 
Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist I 7.175,-, waarvan I 3.675,- uit gerichte schenkingen;
I 1.000,- voor de conferentie ‘Karma, hoe doe je dat?’ in september 2012 en I 2.500,- (garantie) voor de con-
ferentie ‘Licht op het Levenseinde’ van de medische sectie van de AViN op 9 februari 2013.
Mercurius, Gent, België I 2.000,- voor de zomeruniversiteit Antroposofie 2012. Mevrouw Martina Maria

Sam, Dornach, Zwitserland I 3.000,- voor drie projecten: een boekje over ‘Charakteristiken der mantrische
Sprache’; een studie over ‘Herzdenken’ en een studie naar ‘Rudolf Steiner en Maanknopen’. Goetheanum

Meditation Initiative Worldwide, Dornach, Zwitserland I 3.000,- voor de voortgang van het project, met
medewerking van Arthur Zajonc.

Biologisch dynamische en biologische landbouw
Vierdejaars studenten van de Warmonderhof/Groenhorstcollege, Dronten I 2.000,- voor het bijwonen van
de landbouwconferentie te Dornach in februari 2012. Software AG Stiftung, Darmstadt, Duitsland I 2.000,-
voor het beras bd onderzoeksproject van het Biodynamic Research Institute in Zweden. Louis Bolk Instituut,

Driebergen I 31.600,-, waarvan I 1.600,- uit een gerichte schenking, voor vier onderzoeksprojecten in het
jaar 2012. Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum, Duitsland I 7.500,- voor het project ‘Save our Seeds’,
een onderzoek naar landbouwzaden. Stichting Demeter, Driebergen I 2.500,- voor het project ‘Toekomst
zaaien’. Project De Boer op, Koedijk I 2.500,- renteloze lening voor de aanschaf van een schaftwagen voor
het Herstel Hotel op verschillende BD Bedrijven. Garden of Fruition, Bangkok, Phra Nakhon, Thailand

I 2.000,- voor een netwerkbijeenkomst over de toekomst van BD landbouw in Thailand in mei/juni 2013.

Boekuitgaven
Mevrouw Willemijn Soer, Zeist I 3.000,- voor de totstandkoming van het boek ‘Geluk is een creatieve daad’. 
Uitgeverij Christofoor, Zeist I 7.500,- voor de vernieuwing van de website. De heer Peter Stebbing,

Arlesheim, Zwitserland I 2.000,- voor de heruitgave van het boek ‘Die Goetheanum-Kuppelmotive von
Rudolf Steiner’ van Gerard Wagner. De heer Johannes Kiersch, Bochum, Duitsland I 2.000,- voor het project
‘Steiner neu lesen’ van het Institut für Waldorfpädagogik in Witten/Ruhr. 
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Overzicht toekenningen 2012

Alleen de projectsubsidies van I 2.000,- en hoger vermelden wij dit jaar in het jaarverslag, dit
omwille van de overzichtelijkheid. Op de website zijn alle projectsubsidies vermeld, met inbegrip
van de kleinere toekenningen.

De vraag of een projectaanvraag consistent is, speelt bij de beoordeling een belangrijke rol. Dat wil
zeggen: creëert de aanvrager met zijn project een samenhang tussen ideaal, doelgroep, aanpak en
financieringsplan? Daarnaast moet een project uiteraard passen binnen de doelstellingen van de
Iona Stichting.

Er zijn 403 aanvragen binnengekomen, waarvan het bestuur er 129 honoreerde. In totaal heeft
het bestuur I 578.862,– toegekend.



Drama en spraakvorming
Stichting Drempeltheater, De Lier I 3.550,-, waarvan I 550,- uit gerichte schenkingen, voor het seizoen
2012/2013.

Euritmie
Euritmieacademie Hogeschool Helicon, Den Haag I 2.000,- voor de afsluitingstournee van het vierde studie-
jaar. Project MOMO, Den Haag I 10.000,- voor het euritmieproject MOMO. Vierdejaars studenten Euritmie -

academie, Kiev, Oekraïne I 2.000,- voor deelname van 10 studenten aan de euritmie conferentie in Dornach
in juni 2012. Sjostakovitsj Projectgroep, Den Haag I 3.000,- voor het tournee programma ter ere van 100
jaar euritmie. Euritmie &Theater Impresariaat, Zwolle I 1.000,- voor een boek over de geschiedenis van 100
jaar euritmie in Nederland. Eurythmieausbildung Tschechien, Praag, Tsjechische Republiek I 2.000,- alge-
mene ondersteuning voor de opleiding in 2012/2013. Deeltijd 6, Academie voor Euritmie, Den Haag I 2.250,-
voor het afsluitingsprogramma in december 2012, met als thema: ‘Oorlog & Vrede, Ruimte & Tijd, Verleden
& Toekomst’. Mevrouw Gia van den Akker, Incisa Scapaccino, Italië I 2.000,- voor het euritmie project ‘Onze
Moeder Aarde’.

Gezondheidszorg 
Opleiding Natuurlijke Kraamzorg, Rotterdam I 3.000,- voor de oprichting van de opleiding ‘Natuurlijke
Kraamzorg’, een nascholingscursus op antroposofische basis. Project Academie Antroposofische

Gezondheids zorg i.o., Leersum I 3.000,- voor de startfase van de academie. The Focusing Institute, New York,

Verenigde Staten I 9.000,- uit een gerichte schenking. Institut für angewandte Erkenntnistheorie, Freiburg

im Breisgau, Duitsland I 5.000,- voor het project ‘Cognition-based medicine’. Begleitstudium

Anthroposophische Medizin, Witten/Herdecke, Witten, Duitsland I 10.000,- voor de begeleidingsstudie
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Muziektheaterproductie Sterke Wanja, zorgboerderij OlmenEs



antroposofische geneeskunde in 2012. Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften

(IVAA), Liestal, Zwitserland I 5.000,- voor een vervolg op het Europaproject 2011-2016. Medizinische Sektion

am Goetheanum, Dornach, Zwitserland I 15.000,- voor conferenties in 2012 en 2013. Kingfisher Foundation,

Driebergen I 15.000,- voor de Bolk Companions 2013.

Heilpedagogie, gehandicaptenzorg en diverse therapie
ANO Blagoe Delo, Helsepedagogisk Seminar, Bergen, Zweden I 5.000,- voor de bevordering van sociaalthe-
rapeutische werkmethodes in Rusland. Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, Zeist I 10.000,- voor
het project Mayri in Yerevan; extra ondersteuning voor vrijeschool kinderen met een beperking. Lemniscate

Foundation, Moskou, Rusland I 2.000,- voor de Ita Wegman opleiding in Moskou in 2012. Zorgboerderij

OlmenEs, Appelscha I 2.000,- voor de uitvoering van de muziektheaterproductie ‘Sterke Wanja’. Qedeli

Community, Signagi, Georgië I 6.000,- uit een gerichte schenking. 

Humanitaire projecten
SOIL, Sargodha, Pakistan I 10.800,- voor opleiding voor ongeschoolde vrouwen in Pakistan met persoonlijke
noodhulp. Kibbutz Harduf/Sha'ar laAdam-Bab l'illnsan, Harduf, Israël I 6.000,- voor het jongerentheaterpro-
ject Antigone en het vredesproject ‘The Common Path’.

Jongerenprojecten
Stichting HOPE XXL, Duiven I 2.000,- voor het project hope xxl junior; een kinderconferentie op 25mei 2012.
Goetheanum, Youth Section, Dornach, Zwitserland I 3.333,- algemene ondersteuning voor het jaar 2012. The

International Youth Initiative Program (YIP), Järna, Zweden I 5.000,- algemene steun voor het jaar 2012-2013. 

Muziek
Goetheanum, Sektion für Redende und

Musizierende Künste, Dornach, Zwitserland

I 2.500,- voor reis- en verblijfkosten voor deelne-
mers aan de bijeenkomst ‘Die Welt des Singens’ in
augustus 2012 te Dornach.
Muziektheater Hollands Diep, Dordrecht I 10.000,-
voor de reisopera ‘De Stilte van Saar’. Stichting

Eigen Muziekinstrument, Maarn I 2.000,- voor de
aanschaf van een cello voor Ephraïm van IJzerlooij.
Leo Smit Stichting, Amsterdam I 2.000,- voor de
Uilenburger Concerten in 2013 en het ontwikkelen
van nieuwe activiteiten.

Pedagogie
Mevrouw Ellen Radius, Apeldoorn I 4.000,- rentelo-
ze lening voor de oprichting van gastouderopvang
Toermalijn in Apeldoorn. Mevrouw Durske Vervoort,

Leeuwarden I 10.000,- renteloze lening voor het
oprichten van een Heemhuys in Dreumel. IASWECE,

Stockholm, Zweden I 10.000,- voor reiskosten voor
deelnemers aan de ‘Welterziehtagung’ in oktober
2012 in Dornach. Internationale Assoziation für

Waldorf pädagogik (IAO), Stuttgart, Duitsland

I 5.000,- voor de ondersteuning van een aantal pro-

Iona Stichting ∑ Jaarverslag 2012 ∑ 25

Productie van Muziektheater Hollands Diep
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jecten in 2012 ten behoeve van de opleiding van docenten en mentoren in Oost-Europa. Ogólnopolski

Zwiazek Stowarzyszén Wspierajacych, Bielsko-Biala, Polen I 2.500,- voor de zomercursus vrije school pedago-
giek in juli 2012. Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Berlijn, Duitsland I 2.500,- voor de East
African Waldorf Teacher Training. The Periodic Seminar in Russia, Moskou, Rusland I 2.000,- algemene
ondersteuning voor het opleidingsjaar 2012-2013. Mevrouw Wendy Meijs, Geldrop I 10.000,- renteloze
lening voor de oprichting van een Heemhuys in Geldrop. Eerste Nederlandse Buitenschool, Den Haag

I 2.500,- voor het project kick: een kunstzinnige training sociale vaardigheid voor kinderen met een uiteen-
lopende problematiek. Organisatie Internationale Deutsche Woche, Bochum, Duitsland I 2.000,- ter onder-
steuning van 10 deelnemers van de Internationale Deutsch Woche 2012. Academie voor Spreekkunst, Zeist

I 2.000,- ter ondersteuning van het studiejaar 2012/2013. Mind & Life Institute, Headley, Verenigde Staten

I 3.500,- voor het werk van Arthur Zajonc.

Universiteit en antroposofie
Mevrouw Annemarie Abbing, Den Haag I 10.000,- renteloze lening voor een promotieonderzoek naar docu-
mentatiemethoden van kunstzinnige therapie aan de Hogeschool Leiden, lectoraat Antroposofische Gezond -
heids zorg. Hogeschool Leiden I 9.644,70 voor het promotieonderzoek van Mevrouw Evi Koster: ‘De bijdra-
gen van de antroposofische praktijkmethode aan de vormgeving van de individuele patiëntencompetentie’.
De heer Maurits in ’t Veld, Zutphen I 10.000,- renteloze lening voor de voortgang van het promotieonder-
zoek ‘Human Environment. Conditions for an evolutionary explanation of meaning’. De heer Martyn

Rawson, Horst, Duitsland I 2.820,- voor het vervolg van een promotieonderzoek aan de University of
Plymouth. Werktitel: ‘Enhancing sustainable professional learning through blending the generation of intui-
tive and empirical knowledge in practice-based research and in collegial discourse in learning communities.’ 
Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Dornach, Zwitserland I 5.000,- als bijdrage voor een student
t.b.v. het Senecio project. De heer Anton Nigten, Wageningen I 8.000,- voor de afronding van de veldproef
met schapen op proefboerderij ‘Droevendaal’ en een promotieonderzoek naar het dynamiseren van mest aan
de Universiteit van Wageningen. Oxford Brookes University, Groot-Brittannië I 19.084,- voor de aanstelling
van Walter Kugler in het jaar 2012/2013. Alanus Hochschule Alfter, Duitsland I 13.000,- voor de verlenging
van het docentschap van Pieter van der Ree in 2012/2013. De heer Tom Peetoom, Rotterdam I 5.000,- voor
het voortzetten van zijn promotieonderzoek getiteld ‘Het spanningsveld tussen regeldruk en relationele waar-
den in de zorg; aandacht voor de onderbelichte rol van dragers’ aan de Universiteit voor Humanistiek.

Onderwijs en Ontwikkeling
In 2012 werd in totaal I 15.650,- geschonken voor cursussen en opleidingen en I 33.888,- aan renteloze
leningen uitgegeven aan studenten die een langdurige opleiding volgen.

Opvallende projecten gesteund in 2012

Dit jaar werd een aantal projecten ondersteund die het bestuur in het oog vond springen. Hierbij volgt een
overzicht. Alle toekenningen, onderverdeeld per categorie, kunt u terugvinden op de website van de Iona
Stichting. Ondersteuningen boven I 2.000,- vindt u in bovengenoemd overzicht. 

Biologisch-dynamische landbouw, vier projecten voor in totaal I 11.500,-: 1 Project beras van het
Biodynamic Research Institute in Zweden, gericht op samenwerking van alle landen rond de Oostzee ten
einde haar te beschermen tegen vergiftiging; 2 Project De Boer Op om in simpele schaftwagens ‘Herstel
Hotels’ op BD bedrijven te stichten; 3 Project Landbouwzaden, een groot Duits onderzoek; 4 Garden of
Fruition, Thailand, waar zich opvallende interesse voor BD landbouw ontwikkelt.



Euritmie zeven projecten voor in totaal I 23.000,-: 1 Project MOMO en de tijdspaarders door studenten van
de Euritmie Academie met Elsemarie ten Brink; 2 een programma ter ere van 100 jaar Euritmie door de
Sjostakovitsj Projectgroep; 3 de voorbereiding van de euritmische vertolking van de weekspreuken van
Rudolf Steiner door Elisabeth Appenroth; 4 het afsluitingsprogramma van de deeltijdgroep aan de Academie
voor Euritmie; 5 de opleiding in 2012/2013 van de Eurythmie ausbildung Tschechien in Praag; 6 de
Euritmieconferentie in Yerevan; 7 het project ‘Onze Moeder Aarde’, een euritmieproject van Gia van den
Akker in Italië, in samenwerking met twee Vrijescholen en een jeugdeuritmiegroep uit Trento.

Geneeskunde als menskunde, zes projecten voor in totaal I 68.000,-: 1 de oprichting van ‘Natuurlijke
Kraamzorg’, de eerste nascholingscursus voor kraamzorg op antroposofische basis in Nederland; 2 drie pro-
jecten van het Louis Bolk Instituut, onder andere de bewustzijnsverandering van geneeskunde studenten na
het volgen van een ‘Mind-Body Medicine’; 3 ’Cognition-based medicine’ van het Institut für angewandte
Erkenntnistheorie, Freiburg, Duitsland; 4 het Projekt Begleitstudium Anthroposophische Medizin, Witten-
Herdecke; 5 zes projecten van de Medizinische Sektion am Goetheanum, Dornach voor de ‘International
Postgraduate Medical Training’, de jaarconferentie van de Medische Sectie en voor de ‘Internationalen
Koordination Kunsttherapie und Physiotherapie’, ’Das Herz des Menschen - Kardiologie in der
Anthroposophische Medizin’; de International Postgraduate Medical Training (ipmt) en het werk van de
Internationale Koordination Anthroposophische Medizin (ikam) op het gebied van kunsttherapie en fysiothe-
rapie; 6 het Europaproject 2011-2016 van de Internationale Vereniging voor Antroposofische Artsen (ivaa),
Liestal, Zwitserland.

Voor zeven promovendi werd in totaal I 53.000,- uitgetrokken. Via de ontvangen overzichten, gesprekken en
presentaties blijft de Iona Stichting op de hoogte van hun voortgang.
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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 en geactualiseerd in februari 2013

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 belastingdienst,
die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling ofANBI een actueel beleids-
plan nodig heeft met: een verantwoording van de werkwijze, de manier van geld wer-
ven, het beheer van het vermogen en de besteding van het vermogen. Dit zijn voor-
namelijk thema’s in verband met het statutaire doel van de Stichting. Bovendien
komen bestuurlijke thema’s aan de orde, zoals het financieel 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 motto, 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. 

Maatschappelijke context

Een ontwikkelingstrend waarmee wij rekening mee moeten houden is het schrale
culturele klimaat. Allereerst in Nederland, waar in de cultuursector scherpe bezui-
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nigingen worden doorgevoerd. Maar ook in het Zwitserse Goetheanum, het cen-
trum van de antroposofische 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 hebben staan
recht tegenover elkaar. Krasser dan doorgaans beseft wordt, ook al wil de economi-
sche 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 12 onderzoekers onder leiding van 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 cynisme 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 evenwichtskunst 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 aan-
trekken van schenkingen om de projecten en initiatieven te financieren; het verle-
nen van steun en advies voor projecten van aanvragers; het verlenen van steun bij
opleiding en ontwikkeling; het actief creëren en onderhouden van verbindingen; het
door de Stichting ontplooien van Iona Jaarinitiatieven; het initiëren van overige
Iona initiatieven ter bevordering van maatschappelijke ontwikkeling. Deze beleids-
terreinen 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,
fondsen op naam, een studiefonds en een Vriendenkring.
Op het secretariaat is Sonja Bönisch verantwoordelijk voor de boekhouding,
Frouke Flieringa voor de verwerking van projectaanvragen en Christine Geertsema
voor projectevaluatie en communicatie. Onder verantwoordelijkheid van directeur
Ignaz Anderson zorgen zij gezamenlijk voor de goede gang van zaken.
Directeur en secretariaatsmedewerkers komen wekelijks in werkoverleg bijeen.

2Fondswerving

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
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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 partnerschap 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 erva-
ring, met praktische en fiscale deskundigheid, met mogelijkheden tot cofinancie-
ring, 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 de aanvragers in beginsel bin-
nen 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
uitsluitingscriteria: 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 meege-
geven.
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:
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– Studiefinanciering van studerenden aan antroposofische beroepsopleidingen.
– Beroep ondersteunende cursussen en congressen.
– Hulp bij individuele persoonlijke ontwikkeling binnen antroposofische
 organisaties.
– Ondersteuning van promovendi met een antroposofische achtergrond.

Aanvragen gericht op antroposofische opleidingen, cursussen, bijscholing, vakcon-
gressen en dergelijke worden in de regel door directeur en secretariaat afgehan-
deld, tenzij er reden is deze in het bestuur in te brengen.

4Verbindingen verzorgen

Relaties onderhouden en verbindingen versterken heeft inhoudelijke, menselijke en
technische aspecten. De menselijke dimensie is de kern: het verzorgen van tussen-
menselijke ruimte, waarin van twee kanten een vertrouwensband kan groeien. Dit
geldt bij ons bemiddelingswerk, maar ook bij schenkingen en toekenning van steun.
Wij ervaren dagelijks hoe de kracht van vertrouwen bij het verlenen van steun een
aanvrager 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, wan-
neer 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 gedragen. Binnen onze stichting wordt dit systeem verzorgd
door het secretariaat, dat ook de nieuwsbrieven, website, relatiebeheer en commu-
nicatie verzorgt. De statutaire opdracht tot het scheppen en verzorgen van verbin-
dingen heeft vanaf het begin aanleiding gegeven tot heel veel Iona initiatieven.

5Iona 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, bestuurleden die initiatief-
drager zijn en de onderhanden initiatieven. Het is al genoemd: vanaf het aangege-
ven jaar is er vijf jaar de gelegenheid om het betreffende project te realiseren.

Iona Stichting aandachtsveld initiatiefdrager onderhanden initiatieven

2007 Architectuur Ignaz A Engelse versie Organische Architectuur
2008 Kunsten Ignaz A Rudolf Steiner in de Kunsthal, 2013
2009 Filosofie Désanne vB Congres Filosofie van de vrijheid, 2011
2010 Onderwijs Maarten RC Congres over Natuurlijk leervermogen
2011 Gezondheidszorg Jan H Boekpresentatie en congres, 2012
2012 Religieuze dimensie Michiel tH Dionysius de Areopagiet, vertaling 
2013 Tuin en landschap Maarten RC nog in onderzoek
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6Overige 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 leidinggeven-
den en zij treedt in contact met de betreffende koepelorganisaties. In een uitge-
breide 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 ontwikkelen tot
een Manichese filosofie van de vrijheid.
De Vriendenkring verzorgt jaarlijks een vriendendag en een ’uitstap’ met
Christine voor vrienden, plus twee nieuwsbrieven. Inmiddels heeft
Christine Gruwez besloten de Vriendenkring op 7 april 2013, vijf jaar na de
oprichting, te beëindigen of in een metamorfose te brengen. Dit is nog in onder-
zoek.

Duurzaamheid in internationaal perspectief, leerstoel in Tilburg van Prof. dr.
Kees Zoeteman bij Telos, onderdeel van het Tilburg Sustainability Centre. Naast
onderzoek op het gebied van globalisering en duurzame ontwikkeling voor Globus
werkt de heer Zoeteman bij Telos aan het bevorderen van duurzaamheids beleid
bij bedrijven en overheden. De Iona Stichting maakte, samen met de Triodos
Foundation, na de pensionering van de heer Zoeteman verlenging van het onder-
zoek 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 grondige
evaluatie gecontinueerd.
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Leerstoel ‘Social Sculpture’ in Oxford van Prof. Dr. Walter Kugler, bekend als voorma-
lig leider van het Rudolf Steiner Archiv in Dornach. Deze leerstoel aan de
Brookes University is op ons initiatief ingesteld en wordt ook door ons gefinan-
cierd. Het wetenschappelijk werk van Prof. Kugler is van groot belang voor de
erkenning van de vakgroep ‘Social Sculpture’, een broedplaats van in antroposofie
geïnteresseerde studenten. Wij continueren dit project telkens na evaluatie en
instemming van alle betrokkenen.

Goetheanum Meditation Initiative Worldwide met Arthur Zajonc e.a. Met de Zwitserse
Evidenz Stiftung 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 initiatief. Doel is
het scheppen van een nieuwe, internationale aanzet voor het meditatieve leven in
de antroposofische beweging. De actieve steun van het bestuur van de Algemeine
Anthroposophische Gesellschaft in Dornach is daarbij een stimulerende 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; 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 aangegeven bestemming, maar niet zel-
den 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 verzor-
ging van de uitvaart. Uit dit soort persoonlijk overleg kunnen intieme banden groei-
en, 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.
Voor de Vriendenkring Christine Gruwez bestaat een donateursysteem, waarbij
de deelnemers aan de Vriendenkring een bepaald bedrag per jaar toezeggen. Bij
grotere initiatieven maken we inmiddels gebruik van de digitale betaalmethode
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.
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Fondsen: werkfondsen 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 schen-
kers en de idealen van de aanvragers. Willen wij die intenties bewust opnemen en
verwerken, 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 vereen-
voudigd: alle individuele fondsen op naam, verbonden aan schenkers waarmee wij
overleg plegen 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.

Financieel beleid en begrotingsbeleid

Het meest wezenlijke deel van de financiële opbrengsten 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 de Iona Stichting minder dan de helft van de
secretariaatskosten. Meer dan de helft van het werk van het secretariaat betreft de
reeds genoemde dienstverlening voor initiatieven met een ideëel doel.
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.
Bij de oprichting werd bepaald dat het zogenaamde Stamkapitaal altijd voldoende
moet zijn om uit de opbrengst dit dienstencentrum te kunnen financieren.
De gedachte is, dat onze eigen projecten en projecten van onze aanvragers in
beginsel door de schenkers gefinancierd moeten worden en dit functioneert ook
zo. De schenkingen kunnen voor 100% worden doorgegeven aan de doelen waar-
voor ze bestemd zijn. Zonder korting voor overheadkosten, zoals door veel andere
fondsen gedaan wordt. Het dienstencentrum is immers al gefinancierd vanuit de
inkomsten van het stamkapitaal. Inderdaad is de omvang van het stamkapitaal
hiertoe ruim voldoende. De kosten van het secretariaat zijn vrij nauwkeurig in te
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schatten. Over de laatste zes jaren (dus inclusief de financiële crisis) waren de
beleggingsresultaten gemiddeld 2,3 maal hoger dan de kosten van het secretariaat,
zodat aan de genoemde randvoorwaarde voldaan werd. Voorts zijn de kosten van
onze eigen 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 lei-
dend beginsel. Het statutaire doel ‘bevorderen van geestelijke, culturele en maat-
schappelijke ontwikkeling’ staat voorop. De aanvragen worden 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 projec-
ten op ons pad brengt waarvoor wij steun van anderen nodig hebben, trachten wij
die te verkrijgen van particuliere schenkers of van collega stichtingen. De begro-
ting functioneert in ons financiële beleid zo min mogelijk als een beperkend bud-
get: 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 worden gefinan-
cierd, 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 zaken 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.
In de financiële commissie van de Iona Stichting staan de voorzitter en de directeur
de penningmeester terzijde bij het toezicht op de beleggingen. De vermogensadvi-
seur rapporteert ieder kwartaal aan de financiële commissie die de samenstelling
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 mogelijk
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
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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 Iona Stichting en haar schenkers worden in ruime mate gesteund door de fis-
cus. Ons beleid is hierop gericht. De Geefwet is per 1 januari 2012 in werking
getreden met daarin een stimulans voor culturele doelen met de status van anbi
(Algemeen 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 netwerk en de experti-
se van de Stichting en overleggend en adviserend vorm geven aan het uitgavenbe-
leid 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 vrij-
stelling 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-sta-
tus 0% betaalt. En aangezien de Iona Stichting als dienstenorgaan geen kosten in
rekening brengt, kunnen schenkingen en legaten door Iona voor de 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-
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rekening, de plannen voor komend jaar, de begroting, en een beknopt overzicht
van de gesteunde projecten van het afgelopen jaar worden opgenomen. Het jaar-
verslag 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. 

Evaluaties van bestuursleden, directeur en medewerkers

Een heldere structuur, transparante processen en het onderkennen van blinde vlek-
ken bij directie en bestuurders gelden als kenmerken van Goed Bestuur. Bij grotere
instelligen wordt daarbij een systeem van gemaximeerde zittingstermijnen aanbe-
volen. 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 studenten-
leeftijd aan te trekken. Jonge bestuursleden zijn in staat met hun onbevangenheid
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 sys-
teem van tweejaarlijkse interne evaluaties van directeur 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 zui-
verder. 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. Er vinden evaluaties plaats van toegekende projecten,
van studiebeurzen en promoties, 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) behartigt de lopende zaken en neemt daarover namens het Algemeen
Bestuur (AB) bindende besluiten. Dit model is in Nederland niet gebruikelijk,
maar wij ervaren dat het uitstekend functioneert. In 2012 vonden de AB-vergade-
ringen plaats op 31 januari, 21 juni, 31 augustus en 11 december. Belangrijke
onderwerpen die behandeld zijn, waren onder andere het beleidsplan; evaluatie van
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de projecten, zelfevaluatie van de bestuursleden en het kiezen van een nieuwe
voorzitter.
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 uitzon-
derlijk - voor het uitvoerende werk van de bestuursleden. In het project
Antroposofie en Samenleving is bestuurslid Clarine van Lookeren Campagne
benoemd als projectleider. Bestuurslid Jan Huisman sloot zijn functie als project-
leider van het initiatief Duurzame gezondheidszorg af met het gelijknamige con-
gres op 10 oktober 2012. De directeur ziet erop toe dat dit niet tot belangenver-
strengeling 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. In
2012 vonden de vergaderingen plaats op 26 januari, 15 februari, 18 april, 13 juli,
17 oktober en 11 december. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn naast de
maandelijkse vergaderingen vrijwel wekelijks actief in commissies, besprekingen
met aanvragers, projectbijeenkomsten, openingen, representaties en intern beraad.
De Iona Stichting kent geen bonussen of andere toeslagen en de bestuurleden
ontvangen geen enkele bezoldiging. Wanneer een bestuurslid wordt aangesteld als
projectleider is in die hoedanigheid wel bezoldiging mogelijk. Dit conform de
richtlijnen van het Ministerie van Financiën en het FiN (Vereniging Fondsen in
Nederland).

Transparantie, Jaarverslag, Jaarrekening en accountantsverklaring

Het beleid is uitdrukkelijk gericht op transparantie in structuur, werkwijze, ver-
antwoording, beleidsplan, financiën, en bestedingen. Beleidsplan, jaarverslag en
jaarrekening zijn via de website te raadplegen en worden op aanvraag toegezon-
den. De Jaarrekening is ingericht volgens de Nederlandse Standaard 810 en voor
zover wenselijk gebaseerd op Richtlijn 650. Jaarverslag en jaarrekening worden
jaarlijks voorgelegd aan de jury van de Transparantprijs, ten einde onze jaarver-
slaggeving te toetsen aan de nieuwste trends op dit gebied.

Samenwerking met andere instellingen

De stichting speelt een actieve rol in het FiN, de belangrijkste brancheorganisatie
voor vermogensfondsen, alsmede, op internationaal niveau in het vaste
Stiftungstreffen van een groep Duitse, Zwitserse en Zweedse stichtingen.
De directeur neemt deel aan het Amsterdamse Fondsen overleg en aan een intervi-
siegroep 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 economi-
sche structuren en hun onderliggende waardensysteem te herzien. Hij speelt een
coachende rol in samenwerkingsverbanden met fondsen in de gezondheidszorg,
maar ook met onderwijsvernieuwers bij de ontwikkeling van een ander onderwijs-
paradigma. Knowmads is bijvoorbeeld zo’n partner. Vanzelfsprekend is er structu-
reel 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.
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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 ver-
bonden 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 partner bij het organisatieadviesbu-
reau Bureau Hasper en van der Torn. Secretaris Clarine van Lookeren Campagne is
als docent verbonden aan het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts (voor-
heen Vrije Hoge school) en zij is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach.
Lili Chavannes is theoloog, mediator en biografisch consulent. Deze vier vormen het
Dagelijks bestuur binnen het Algemeen bestuur.
Verdere Algemeen Bestuursleden zijn vice-voorzitter Merlijn Trouw, directeur-
bestuurder van woon- en werkgemeenschap OlmenEs en penningmeester van de
stuurgroep van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg.
Désanne van Brederode is schrijfster. In 2012 verscheen bij uitgeverij Querido de
essaybundel De ziel onder de arm. Over aandachtig leven. Maarten de Jong is part-
ner bij Adviesbureau Ethics & Business Integrity Services. Maarten Roest Crollius,
pedagoog, werkt bij het Geert Groote College. Selma Steenhuisen is naast KaosPilot
ook werkzaam als consultant voor Ashoka Nederland. Daarnaast is Selma oprich-
ter en voorzitter van XS21World. Jaap Sijmons is advocaat-partner bij Nysingh
advocaten-notarissen NV en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht.
Daarnaast is hij bestuurslid van de Vereni ging voor Gezondheidsrecht, redactielid
van het tijdschrift voor Gezondheids recht en raadsheer plaatsvervanger van het
Gerechtshof Arnhem. Joséphine de Zwaan is lid van de volgende Raden van
Toezicht (RvT): RvT Hogeschool Leiden, RvT Vilans, RvT Raphaëlstichting.
Ook is zij lid van de volgende besturen: Stichting Administratiekantoor Triodos
Bank N.V., Stichting Zorgethiek, Promotie PodiumKunsten, Stichting de Zeister
Vrije School (tot mei 2012) en van de Stich ting BSO de Bosplaats (tot mei 2012).
Daarnaast is Joséphine lid van de Commissie Governance Scheidsgerecht Gezond -
heidszorg. Tevens is zij arbiter van de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg.
Tot slot vervult ze verschillende adviseursfuncties.

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.
Belemmeringen voor het bereiken van de doelstellingen ervaart het bestuur voor-
al in de kleine omvang van de organisatie. Financiële uitdagingen zijn er ook,
vooral als een project van hoge kwaliteit onze financiële draagkracht te boven gaat
en wij ons tot het uiterste inspannen om hulp van particulieren of collega stich-
tingen te verkrijgen. Hun hulp stemt tot grote dankbaarheid.
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Alle subsidies die de Iona Stichting heeft verstrekt zijn mogelijk gemaakt door grote en
kleine schenkingen en nalatenschappen. Vrienden en schenkers uit het verleden en heden
vormen de belangrijke pijlers voor onze financiële basis. 

Schenkingen kunnen éénmalig worden gedaan, maar ook regelmatig. Schenkingen 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. 
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