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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
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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.
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Humor; het spel rond het gouden midden.

“De humor draagt de ziel over afgronden heen en leert haar met haar
eigen leed te spelen” 

Anselm Feuerbach (1829-1880), kunstschilder

Vorig jaar was het thema van ons jaarverslag het buitenste binnen keren. Met
humor lopen we niet weg van de werkelijkheid, maar plaatsen we alles tijdelijk in
een ander daglicht. Tegelijk kan de verhouding tot onszelf erdoor veranderen. Zo
schrijft de Deense filosoof Sören Kierkegaard (1813-1855): �Humor is de geboorte-
smart van de geest: je ontdekt de wanverhouding tussen je feitelijke ik en het ide-
aal van jezelf. Dat kan een pijnlijke én tegelijk bevrijdende ervaring zijn.

Zelfs wie al poogt om situa-
ties, mensen en dingen in de
buitenwereld onbevooroor-
deeld en onbevangen waar te
nemen, doet dit toch vanuit
door de ervaring opgebouwde
verwachtingen en met (intuï-
tieve) kennis van logische,
causale wetmatigheden: het
steentje dat in de lucht wordt
gegooid, zal naar beneden
vallen en een antwoord zal

pas gegeven worden als eerst een vraag is gesteld.
Daar waar een situatie of uitspraak ook deze, door menselijke waarneming bege-
leide aannames tart, moeten we razendsnel ons vaste beeld van de werkelijkheid
herzien. We zijn de coördinaten kwijt en de verwarring die hierdoor ontstaat, doet
een beroep op ons voorstellingsvermogen, onze vindingrijkheid en ons improvisa-
tietalent: een oproep tot beweeglijk, dansend denken. Er is sprake van een dubbele
activiteit in de hersenen. Dit ‘humorpatroon’ wordt ook geactiveerd bij het spel.

Daar waar ons beeld van de werkelijkheid en onze vastomlijnde overtuigingen
gaan wankelen, ontstaat speelruimte. Er opent zich een nieuw gebied tussen de
materiële, feitelijke leefwereld aan de ene kant, en de onstoffelijke wereld van de
abstracte concepten en denkbeelden aan de andere kant. Tussen Stofftrieb en
Formtrieb kan dan onze Spieltrieb werkzaam zijn, zo stelde de Duitse dichter en
denker Friedrich Schiller (1759-1805). Volgens hem wordt de mens zelf méér
mens, wanneer hij speelt.

Er gaat geen dag voorbij of we stuiten op grenzen: gebrek aan tijd, geld, visie op
onderwijs en gezondheid, solidariteit, grondstoffen, voeding, respect, vertrouwen,
enzovoort. Gelukkig zijn er ook initiatieven die juist grensverleggend zijn; die een
vrije ruimte, een speelplaats, willen vormen voor een betere wereld.
Ontwikkelingen die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Stelt u zich eens
voor: smog uit de lucht verwijderen met een stofzuiger en er diamant van maken;
een deel- of geefeconomie creëren en schaarste verdrijven; producten ontwikkelen
op basis van afval; vermogen laten groeien zonder geld; bruto-nationaal-geluk als
basis voor een samenleving. Allemaal nieuwe ideeën die optimistisch stemmen.



Wanneer we de kunst verstaan om met het leven te spelen, kunnen we mogelijk-
heden gaan zien, waar we eerst alleen beperkingen beleefden.

In hun tentoonstellingen lieten de grote musea in 2013 zien hoe kunstenaars als
Malevich1, Kokoschka2, Schönberg en Kandinsky3 probeerden de vertrouwde, vei-
lige perceptiekaders te doorbreken door er een spel mee te spelen. We zien deze
tendens, die soms neigt naar het absurde, terug bij hedendaagse kunstenaars. Zij
wenden de nieuwste technologische en digitale middelen aan om (nog) onbestaan-
bare ideeën al doende te onderzoeken en een materiële vorm te geven. Daarbij
valt te denken aan de eerder genoemde stofzuiger van Daan Roosegaarde, en aan
de door hem ontworpen dansvloer die de energie van de bewegende voeten vangt
en omzet in elektriciteit ten behoeve van de geluid- en lichtinstallaties. Ook de
houten auto die Joost Conijn al in 2001 bouwde en waarmee hij een reis door
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1 Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, okt 2013 t/m feb 2014, Stedelijk Museum Amsterdam

2 Kokoschka - Mensen en beesten, sep 2013 t/m jan 2014, Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam

3 Schönberg & Kandinsky. Tegendraads in kunst en muziek. nov 2013 t/m mrt 2014, Joods Historisch Museum,

Amsterdam
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Oost-Europa maakte is zo’n voor-
beeld. Zelfs de brandstof bestond
uit houtgas.

Aangezien de Kunsthal in
Rotterdam grondig verbouwd
diende te worden, is de tentoon-
stelling Rudolf Steiner; Alchemie
van het alledaagse verschoven
naar september 2014. In deze
tentoonstelling, samengesteld
door het Duitse Vitra Design
Museum, is te zien hoe Steiner
net als de eerder vermelde kun-
stenaars uit zijn tijd streefde naar
het doorbreken van beperkende
kaders om daarbij te zoeken naar
een nieuw bewegelijk evenwicht.
Het beschreven spanningsveld
tussen geest en materie komt
onder andere naar voren in een
houten beeld dat Steiner zelf ont-
wierp en vervaardigde, ook wel
De mensheidsrepresentant
genoemd. De gestalte zoekt naar
evenwicht in alle ruimterichtin-
gen; voor-achter, boven-onder,
links-rechts onder het toeziend
oog van de wereld-humor. Dit
scheve, nar-achtige gelaat kijkt
naar het spel met de verkrampen-
de en verdampende verleidingen
waaraan de mens is blootgesteld.

Laten we ons ketenen aan de materie, vluchten we naar de geest of creëren we een
warm hart: een gouden midden? En hoe voorkomen we dat deze smalle, meande-
rende ‘derde weg’ op haar beurt weer recht, platgetreden en voorspelbaar wordt,
of juist bestaat uit utopische kronkels?
Op 3 juli 1918 zegt Rudolf Steiner in Berlijn over de Weltenhumor: ‘Dit neerblik-
ken over de rotsen naar de groep beneden, met een humoristische ‘air’, heeft een
goede reden (…). Een oprecht streven naar het spirituele dient te worden onder-
nomen vanuit een zekere puurheid van de ziel (die nooit van humor is verstoken)
en niet vanuit sentimentele motieven.’

Humor laat als een kwinkslag een vrijheidsruimte ontstaan; als eeuwigheid in een
moment of als een cirkel in een punt. We vallen eruit voor we het beseffen: net
een kind dat speels z’n eerste stappen leert zetten. Het is wellicht de wereldhumor
die ons laat inzien dat onze pogingen om het hogere te grijpen en te behouden,
niet vrij van sentimentaliteit en (dus) van egoïsme zijn.
Tussen ‘teveel op je tenen staan’ en ‘door de grond zakken’ vinden we een
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 evenwicht, en kunnen we ons vrij vooruit
bewegen, te midden van anderen. 

Kunst en wetenschap hebben de natuur eeu-
wenlang gebruikt in hun zoektocht naar dit
gouden midden. Beide omschrijven een uniek
vermogen waarbij de verschillende delen zich
tot een geheel verenigen, zodat elk zijn identi-
teit behoudt, maar toch kan versmelten: tot
een vorm, tot een geheel, zoals bijvoorbeeld te
zien is in de zonnebloem. Dit noemen we de
kracht van de gulden snede. Een zo goed
mogelijke aardse benadering van de goddelijke
wetmatigheden, die Schiller met zijn vorm-
aspect aanduidt. De gulden snede blijft een
benadering. Ook hier lijkt de wereld-humor
speels toe te zien dat er geen berekenbaar
midden kan ontstaan. Het spel rond het gou-
den midden is ook de centrale opgave voor
onderwijs en opvoeding. Ouders, leraren en
beleidsmakers stappen vanuit hun professio-
nele verantwoordelijkheid in het beschreven
spanningsveld tussen enerzijds de nadruk op

het optimaliseren van cognitieve en intellectuele vaardigheden, en anderzijds de
aandacht voor praktische en technische vorming - beide gericht op de toekomstige
loopbaan van het kind. Dit spanningsveld oplossen is niet de opgave. De derde
dimensie, die van het empathische en het sociale, dient evenzeer ruimte te krijgen,
zo bepleit de TeldersStichting4 in haar rapport Onderwijs: de derde dimensie.
Meer en meer klinkt uit wetenschappelijke hoek5, het geluid dat onderwijs geen
kwantitatief meetbaar productieproces (trainingsmodel) is, maar een vormingsmo-
del. Een leerkracht zet zijn pedagogische didactische bekwaamheid en vakkennis in
binnen een normatieve context. De samenleving heeft de opgave hier ruimte voor
te bieden en verantwoordelijkheid te geven aan hen die het primaire proces vorm-
geven. Het onderwijs is een publieke zaak tot stand gekomen door het spel, de
kunsten, liefde en vrijheid, het midden tussen denken en doen. Maar om te voor-
komen dat deze gulden middenweg van menselijkheid en mede-menselijkheid zelf
ook weer te vatten is in vaste lesprogramma’s, thematische oefeningen, in weetjes
en kunstjes, en te meten is met toetsen en onderzoeken, blijft een humoristische
blik op eigen inzichten én op het eigen handelen van belang. Wie het oude
Bildungsideaal graag terugbrengt in de wereld, kan dat niet zonder zichzelf te blij-
ven vormen en omvormen. Spelenderwijs. Lachenderwijs. Dat werkt aanstekelijk.

Graag wensen we u een geestrijk en geestig 2014, met een gouden hart op de goede
plaats. En waar die plaats op welk moment moet zijn? Dat is de vraag. Aan u allen.
Daarom veel humor gewenst tijdens het zoeken naar het gouden midden!

Ignaz Anderson, directeur

4 het wetenschappelijk bureau van het liberalisme en de vvd

5 Onder andere door hoogleraar Educational Theory and Policy Gert Biesta
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Bestuursverslag Iona 2013

Plaats en rol in het nationale fondsenbestel
Binnen het bestel van fondsen in Nederland is de Iona Stichting een relatief klei-
ne speler. Ze acht het van belang om intensief contact te onderhouden met andere
fondsen en stichtingen. Zo blijft ze op te hoogte van ontwikkelingen op het gebied
van richtlijnen en nieuwe wetgeving en de vormgeving van de gewenste transpa-
rantie. Ook manieren om als stichting zichtbaar te blijven en, waar mogelijk, nog
beter zichtbaar te worden voor zowel schenkers, aanvragers als toekomstige pro-
ject-partners zijn een punt van aandacht. De directeur neemt sinds 2005 deel aan
het FiN (Fondsen in Nederland) overleg. Hierdoor wordt voorkomen dat de stich-
ting een naar binnen gekeerde organisatie wordt, die wil blijven vasthouden aan
een vertrouwde beleidskoers. Ook daar waar economische en maatschappelijke
ontwikkelingen om herziening en/of verandering van aanpak vragen. Deze uit-
wisseling wordt als inspirerend en bemoedigend ervaren en houdt wakker, wend-
baar en kritisch naar de eigen organisatie. 

Het gegeven dat de stichting klein is, betekent echter niet dat ze per definitie vol-
gend is. Integendeel. Juist ontmoeting en samenwerking met partners die een ster-
ke ideële verwantschap met de stichting ervaren, maken dat we het als onze
opdracht beschouwen om ons niet te allen tijde aan te passen aan nieuwe inzich-
ten, ontwikkelingen en algemene richtlijnen voor fondsen. In ieder geval niet
waar dit een verlies van identiteit en dus van ‘herkenbaarheid’ zou kunnen bete-
kenen. Dankzij het vertrouwen van onze schenkers konden we in de afgelopen
jaren blijven handelen naar onze doelstellingen en projecten steunen die er in
onze ogen werkelijk toe doen. 

Concreet betekent dit onder andere dat het aan ons toevertrouwde kapitaal meer
en meer wordt belegd in fondsen die respect tonen voor milieu, mensenrechten,
welzijn en gezondheid en die ontwikkelingen gericht op duurzaamheid idealiter
actief bevorderen. Vanzelfsprekend gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van
onze Financiële Commissie. 
Uiteraard vond, en vindt, deze transitie stapsgewijs plaats en willen we hierbij
geen onnodige risico’s nemen. Maar dat ‘financiële winstmaximalisatie’ voor ons
én onze schenkers nooit het doel is geweest, zorgt er wel voor dat we, ook in tij-
den van crisis, trouw kunnen blijven aan onze inspiratie. We willen actief blijven
zoeken naar nieuwe, soms alternatieve, meer maatschappelijk verantwoorde vor-
men van investeren en kapitaalbeheer, waarbij de immateriële winst op de lange
termijn doorslaggevend is.
De aanvankelijk vooral intern gepraktiseerde reflectie op onderwerpen als 
a) de betekenis en kracht van schenkgeld; 
b) het vertrouwen in de vrijheid, creativiteit en vernieuwingszin van
aanvragers/initiatiefnemers; 
c) ethisch, gewetensvol ondernemerschap; 
d) een eerlijker, sociale, op meer onderlinge samenhang, solidariteit en support
gerichte economie, met eerbied voor de aarde 
blijkt ook naar buiten toe uitnodigend en stimulerend te werken. Nauw contact
ontstond er in 2013 bijvoorbeeld tussen de initiatiefnemers van het Earth
Charter –Handvest voor de Aarde– en de Iona Stichting. 
Directeur Ignaz Anderson neemt deel aan de bijeenkomsten van de Vrienden van
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het Earth Charter, en in december 2013 is
in de vergadering van het Algemeen
Bestuur besloten om ook alle binnenko-
mende aanvragen mede te beoordelen in
het licht van het Charter. Behalve een
pleitbezorger van o.a. goed onderwijs, men-
senrechten, eerlijke handel en een groene
toekomst voor iedereen, streeft het Charter
ook een vreedzame wereld na, “waarin de
vreugde van het leven gevierd kan worden”, aldus de laatste zin van het Charter.
Dit opgewekte én opwekkende slotakkoord wordt door de Iona Stichting opgevat
als een prachtige opmaat tot blijvende samenwerking!

Ook gemeente(n) en overheidsinstanties, gedwongen tot bezuinigingen, gingen in
2013 te rade bij particuliere fondsen en andere goede doelen instellingen.
Schatplichtigheid aan hun stichters, hun donateurs én hun welomschreven missie
maakt dat fondsen soms keuzes durven te maken die indruisen tegen de smaak
van de meerderheid en tegen de druk van de moderne tijd om snelle successen te
behalen. Precies dit gegeven maakt het voor overheidsmedewerkers interessant
om met vertegenwoordigers van fondsen van gedachten te wisselen. De door
fondsen opgebouwde expertise in het beoordelen en toekennen van subsidieaan-
vragen inspireert eerstgenoemden tot een zorgvuldig afgewogen omgang met
gemeenschapsgelden, waarin bewust wordt stilgestaan bij de visie en motivatie die
aan een eventuele financiële steunbetuiging ten grondslag liggen. 
Het doet de Iona Stichting deugd dat ze ook in dergelijke overleggen geregeld
wordt betrokken als gesprekspartner en ter zake kundige medespeler, onder meer
bij een verkennende ontmoeting tussen de directeuren van hoofdstedelijke fond-
sen en de Burgemeester van Amsterdam met als resultaat een convenant tussen
gemeente en fondsen om tot een hechtere samenwerking te komen. 

En… Over de grenzen heen
De Iona Stichting mag dan een Nederlandse stichting zijn, ze is niet in het leven
geroepen om louter nationaal te opereren, getuige ook het overzicht van toeken-
ningen, beginnend op pagina 26.
Na vele jaren beschikt de stichting over een uitgebreid internationaal netwerk van
mensen die haar vertrouwelijk willen adviseren naar aanleiding van een gerichte
vraag onzerzijds. Tijdens het jaarlijkse internationale ENDA overleg (European
Network for Development Aid) wordt er gesproken over de ontwikkelingen op het
gebied van vrijeschoolpedagogie, heilpedagogie en sociaaltherapie. Een jaarlijks,
tweedaags Stiftungentreffen met grotere zusterstichtingen uit Duitsland,
Zwitserland en Zweden geeft inzicht in de problemen en uitdagingen waarvoor
men zich in de ons omringende landen geplaatst ziet. Maatschappelijke tendensen
en de daarin sluimerende toekomstimpulsen worden voorzichtig benoemd. Juist
omdat de zusterstichtingen werken vanuit dezelfde menskundige en sociale
inzichten, en dezelfde inspiratie delen, zijn deze ontmoetingen bijzonder zinvol.
Hoe verzorgen zij hun bronnen zonder dat dit een krampachtig koesteren van een
‘erfgoed’ wordt? En hoe spelen zij in op de wensen en noden van deze tijd? Als
lerende organisatie beschouwt de Iona Stichting deze internationale, vriendschap-
pelijke relaties als uiterst verdiepend en versterkend.
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Samen in beweging
Hoewel de Iona Stichting haar inspiratie al sinds de oprichting ontleent aan antro-
posofie en kunst, komen aanvragen niet alleen uit de antroposofische werkgebie-
den en delen schenkers en gesprekspartners/mede-initiatiefnemers niet per defini-
tie deze zelfde inspiratiebronnen. Wel is er sprake van wederzijdse herkenning
waar het de streefrichting betreft. 
Juist in een politiek- en sociaalmaatschappelijk klimaat waar expansie, kwantitatie-
ve vooruitgang, winst en wetenschappelijke en technologische innovatie voorop
staan, dreigen kwaliteiten als verbeeldingskracht, creativiteit, belangeloze interesse
en ‘leerplezier’, wellevendheid, speelsheid, tevredenheid, zorgzaamheid en eerbied
voor de aarde en alles wat hierop leeft, soms al in de kiem vertrapt te worden. Ze
zijn immers niet van aantoonbaar nut en dragen niet per definitie bij aan de tot-
standkoming van een hoogwaardige kenniseconomie die de internationale concur-
rentie aankan.
De recente crisis kon volgens velen slechts gekeerd worden door nog radicaler in te
zetten op het behalen van snelle (winst)resultaten in onderwijs, zorg, landbouw,
wetenschap en het bedrijfsleven en zelfs in de culturele sector, waarbij ogenschijn-
lijk niet-rendabele instellingen automatisch een gebrek aan ondernemerschap werd
verweten: zij zouden onvoldoende oog hebben voor de eisen van deze moderne tijd
en geen, of te weinig, inzicht hebben in de aldoor wisselende behoeftes van cliën-
ten die ‘wáár voor geld’ willen, en dit het liefst meteen. 
In een dergelijk vertoog worden ook geleverde diensten gereduceerd tot ‘produc-
ten’ op een ‘markt’ van vraag en aanbod en worden mensen ofwel aangeduid als
‘leveranciers’ ofwel als ‘afnemers’ en ‘consumenten’, afhankelijk van hun posities
in de voornoemde markt. Echter, nieuwe regels mogen weliswaar meer zichtbaar-
heid garanderen, men kan er zich even makkelijk, of zelfs makkelijker dan voor-
heen, achter verschuilen: ‘Ik handelde keurig volgens het boekje.’
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Het valt op dat steeds meer organisa-
ties openlijk hun bezorgdheid tonen
over deze gang van zaken en de crisis
juist opvatten als een oproep om men-
sen te bevrijden uit dit beperkende
vertoog van (nota bene) de ‘vrije’
markteconomie.
Protestacties en scherp beargumen-
teerd verzet zien zij echter niet als
oplossing. Liever wordt in breed ver-
band gesproken over alternatieven. Op
veel plekken wordt ook al serieus
geëxperimenteerd met andere, meer
geïntegreerde vormen van bijvoor-
beeld gezondheidszorg en onderwijs,
gericht op de gehele mens.
In 2012 organiseerde de Iona Stichting
in samenwerking met andere organi-
saties een congres rondom het thema
Gezonde Zorg.
Begin 2013 verscheen bij uitgeverij
SWP het boek Ruimte voor Ouders!
van Martine Borgdorff, dat werd geschreven naar aanleiding van het door de Iona
Stichting georganiseerde congres Ruimte voor Ouderschap in 2008.
In 2013 was de Iona Stichting, in samenwerking met het Amsterdamse debatcen-
trum De Balie en het platform NIVOZ/Het kind, mede-initiatiefnemer van een
bijeenkomst waar een viertal gezaghebbenden uit het onderwijsveld met elkaar in
gesprek gingen aan de hand van het thema Onderwijs, vermogen van morgen (een
registratie van deze bijeenkomst is te vinden op de Iona website). Hiermee wil de
stichting met anderen tot een Raad van samenhang voor goed onderwijs komen.

Het moge duidelijk zijn dat de stichting de bezorgdheid van anderen aangaande de
onwenselijke neveneffecten van een op drift geraakt marktdenken nooit oppakt
vanuit het idee dat hier een mooie gelegenheid ligt om antroposofische gezond-
heids- en gehandicaptenzorg, vrijeschoolonderwijs en biologisch-dynamische
landbouw te ‘promoten’. Een dergelijke vooringenomen houding staat een leven-
dige, hartelijke en open dialoog in de weg. Ook verhindert ze dat wij, op onze
beurt, gevoed worden door de ideeën, de actuele wetenschappelijke inzichten, ver-
langens, toekomstdromen en plannen van de andere deelnemers. Terwijl we mede
hierdoor ook met een nieuwe blik naar bijvoorbeeld het hedendaagse vrijeschool-
onderwijs in Nederland kunnen kijken om ons, desgevraagd, kritisch maar hope-
lijk stimulerend, met deze scholen te bezinnen op zinvolle veranderingen, trouw
aan de oorspronkelijke idealen, maar passend bij de geest van de tijd. 

Dezelfde beweeglijke ‘tussenpositie’ neemt de stichting in waar het gaat om het
overleg met museum De Kunsthal in Rotterdam met betrekking tot de geplande
tentoonstelling ‘Rudolf Steiner – Alchemie van het alledaagse’. Op verzoek van de
Kunsthal denkt de stichting graag mee. Tevens wil de Iona Stichting gericht rucht-
baarheid geven aan zowel de expositie als de begeleidende activiteiten. Het liefst
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in een voor iedereen toegankelijke taal en aan de hand van praktische demonstra-
ties en workshops die de inhouden direct ‘beleefbaar’ kunnen maken. Het zou een
gemiste kans zijn als de tentoonstelling alleen interessant zou zijn voor antropo-
sofen en voorts zou worden weggezet als illustratie bij een markante, tegendraad-
se, verspiritualiseerde’ beweging in de (kunst)geschiedenis.
Het zijn dus lang niet meer uitsluitend schenkers en aanvragers die de weg weten
naar de stichting. En de samenwerking met andere partijen wordt niet meer alleen
gezocht bij het vormgeven van een Iona-jaarinitiatief, bedoeld voor een grote
groep ons bekende én onbekende geïnteresseerden in het betreffende thema.
Steeds vaker worden we benaderd om actief deel te nemen aan initiatieven van
anderen. Bij deze gelegenheden vinden dan vaak weer bijzondere ontmoetingen
plaats die smaken naar méér. Die verkend en uitgediept willen worden: wat kun-
nen wij voor elkaar betekenen?

Om een financiële bijdrage gaat het hier dan niet, of zeker niet in de eerste plaats.
Er is de wederzijdse gewaarwording dat we elkaar inhoudelijk veel te bieden heb-
ben en samen willen optrekken om, al doende, ook zelf tot meer bewustzijn te
komen en gestolde uitgangspunten en aannames (bij onszelf en anderen) in bewe-
ging te brengen. 
Aangezien er in de laatste jaren steeds frequenter sprake was van contact met orga-
nisaties en personen dat gekarakteriseerd werd door wederzijdse belangstelling,
hebben we in de laatste Algemene Bestuursvergadering van 2013 ook officieel
besloten dat de Iona Stichting deze koers in de toekomst kan vervolgen zonder dat
haar kerntaken hierdoor in het gedrang hoeven komen. Integendeel: we hebben
allen verheugd gemerkt dat het ‘huiswerk’ van de stichting in gunstige zin wordt
beïnvloed door het uitslaan van onze vleugels en het optrekken met anderen.
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Het hart van de zaak
Bij de jaarvergadering in maart nam Michiel ter
Horst na 16 jaar afscheid als voorzitter van de
stichting en trad Désanne van Brederode aan als
zijn opvolgster. De bevlogenheid van Michiel
heeft bijzonder inspirerend en bemoedigend
gewerkt. Met een rijkdom aan mensen- en boe-
kenkennis gaf hij de vergaderingen inhoud en
diepgang. En met zijn liefde voor vorm, waar
inhoud nooit zonder kan, bouwde hij een stevig
fundament, waardoor we flexibel en creatief op
verrassingen konden inspelen zonder onze rea-
liteitszin te verliezen. Doodlopende wegen
bestonden voor hem alleen op de ‘plattegrond’
zelf: tijdens het lopen zouden we vanzelf een
manier ontdekken om de uitgang uit het laby-
rint te vinden, was zijn ervaring. We prijzen
ons gelukkig dat hij als erelid nog actief wil
meedoen.
Het afgelopen jaar heeft het Algemeen Bestuur
helaas afscheid moeten nemen van haar
bestuurslid Selma Steenhuizen die, door haar
langdurige verblijf in Shanghai, helaas alleen op

afstand haar betrokkenheid kon tonen. Wij willen haar op deze plaats heel harte-
lijk danken voor haar inzet! 
In voorgaande jaren is een aantal nieuwe bestuursleden toegetreden die zich niet
alleen sterk verbonden voelen met de inspiratie en doelstellingen van de Iona
Stichting, maar die, óók met de scherpe blik van een buitenstaander naar de ‘huis-
stijl’ van de stichting kunnen en willen kijken. 
Al deze veranderingen voerden na de zomer tot de behoefte om de eigen structu-
ren, werkwijze c.q. vergadervorm(en) nog weer eens zorgvuldig tegen het licht te
houden. 
Precies omdat we maar een kleine stichting zijn, kunnen we ons een zekere eigen-
zinnigheid permitteren, bijvoorbeeld waar het de procedure van aftreden betreft.
Natuurlijk hebben we in onze statuten helder vastgelegd hoe een en ander
behoort plaats te hebben, maar terecht werd opgemerkt dat de redengeving om
hierin een leeftijdsgrens van 70 jaar te hanteren in plaats van de meer gebruikelij-
ke termijnen vooralsnog ontbrak. Een dergelijke opmerking kan al snel worden
opgevat als verwijt, of anders als een aansporing om van nu af aan precies die
koers te volgen, en te handhaven, die andere fondsen ook volgen. 
Het bleek uitermate zinvol om in deze kwestie zo lang mogelijk een oordeel of
mening terug te houden, teneinde met een onderzoekende houding de geschiede-
nis van de stichting op dit specifieke punt nader te bevragen. Met welke intentie
wijken wij hier bewust af van de algemeen geldende normen? Waarom zijn deze
normen ooit ingesteld en worden ze kennelijk breed aanvaard? Wat zijn de voor-
en nadelen ervan?
Dit voorbeeld dient slechts ter illustratie: we bespeurden bij onszelf een diepe
wens om vormen en functies helder in beeld te krijgen, er waar nodig wijzigingen
in aan te brengen, en duidelijker te expliciteren hoe bijvoorbeeld directeur,
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 secretariaat, DB en AB zich tot elkaar verhouden. Wie heeft welke bevoegdheid?
Wat mag en kan iemands inbreng zijn – en wordt die ook benut? Wie is er verant-
woordelijk voor het medebepalen van het inhoudelijke beleid? Wie controleert en
beoordeelt of en hoe het afgesproken beleid wordt nageleefd? 
In 2013 werd duidelijk hoe belangrijk het is om ook de praktische omgang met
meer bewustzijn te vullen. Het scheppen van helderheid ten aanzien van het ver-
leden, het afbakenen van taken en verantwoordelijkheden, het gezamenlijk bewa-
ken van de kern van een bepaald gesprek, (waarbij je soms ook je eigen enthousi-
asme moet terughouden, hoe interessant een discussie ook is) maakt dat er bij ver-
gaderingen soms zelfs tijd overblijft om dieper op inhoudelijke kwesties in
te gaan. 

Honing, dans en bestuiving
Het secretariaat kan beschouwd worden als een gonzende, bedrijvige, warme korf,
waar in 2013 de was-raten weer opnieuw strak zijn gevormd. In goede verstand-
houding hebben wij afscheid genomen van accountant George Schagen van
Schagen, Lensen & Van Krieken accountants die ons sinds 1987 ter zijde heeft
gestaan. Sonja Bönisch heeft samen met onze nieuwe accountant Hans Maas van
Maas Accountants en financieel adviesbureau Jac’s den Boer & Vink hard gewerkt
aan een nieuwe vorm van financiële verslaglegging. 
Werd 2012 internationaal uitgeroepen tot het Jaar van de Bij, terugblikkend durft
de Iona Stichting 2013 tenminste voor zichzelf wel aan te duiden als het jaar van
de vruchtbare (kruis)bestuivingen. Bijen, die in groepsverband opereren, onzelf-
zuchtig en dienstbaar aan hun koningin, kennen daarbij toch geen kadaverdiscipli-
ne: als één van de bijen een nieuw, ‘bloemrijk’ gebied ontdekt, deelt ze, teruggeko-
men in de korf, deze informatie én de routebeschrijving met de anderen door mid-
del van een ‘dans’ die wordt doorgegeven met het achterlijfje. Dit speelse, beweeg-

D
e
 S

u
m

m
e
r 

S
c
h

o
o

l 
in

 U
tr

e
c
h

t:
 

"C
re

a
ti

ve
 P

e
a
c
e
 a

n
d

 H
u

m
a
n

 R
ig

h
ts

 E
d

u
c
a
ti

o
n

" 



Iona Stichting

Jaarverslag 2013

15

lijke element zagen wij ook herhaaldelijk terug in onze vergaderingen en bijeen-
komsten. Bijvoorbeeld in de terugkoppeling van de ervaringen met de Presence
Cirkels en Theorie U, zoals Clarine van Lookeren-Campagne die vormgaf en
begeleidde in het kader van het Iona project Antroposofie en Samenleving, waar-
bij zij met leidinggevenden van antroposofische organisaties een brug probeert te
slaan tussen het huidige spanningsveld van de maatschappij en de krachtenvelden
in die organisaties Zij organiseerde meerdere inspiratiebijeenkomsten, retraites,
Presence Cirkels en bijeenkomsten voor specifieke groepen.

De Iona Stichting acht het van groot belang om zowel haar zakelijke, financiële,
en beleidsmatige vormen goed op orde te hebben, en ze streeft helderheid, nuch-
terheid en doelmatigheid na bij de beoordeling van aanvragen. In 2014 zal van
aanvragers worden verlangd dat ze hier nog meer aan tegemoet komen: op onze
website zullen richtlijnen hieromtrent worden vermeld.
Tevens wil de stichting haar eigen bronnen goed, dat wil zeggen, met bewustzijn
onderhouden én in beweging blijven brengen. De geestelijke inspiratie dooft
immers uit, daar waar letter en wet ze vastzetten. 
Hoewel bijen actief gericht zijn op het verzamelen van honing, ten behoeve van
de koningin en van de nieuwe larven, bestuiven ze en passant ook de bloesems en
bloemen die ze aandoen – met stuifmeel dat bij een vorige teug nectar in hun
vachtje is achtergebleven. Zelf hebben ze er geen benul van dat ze hiermee dus
niet eens de koningin en een nieuwe generatie dienen, maar de gewassen zelf –
die pas na de bestuiving vruchten en voedende zaden kunnen vormen (het is met
name hierdoor dat de wereldwijde bijensterfte zo’n groot probleem vormt.)
Zo proberen we met plezier, speels, kritisch, opgewekt én geestig, als evenwichts-
kunstenaars, als dansers, te bewegen tussen buiten- en binnenwereld, tussen veld
en korf, tussen honing en stuifmeel. Op het gevaar af oppervlakkig te klinken: we
houden van ons werk, en we vinden het vooral leuk. En terwijl we met de honing
en de raten bezig zijn, doen we misschien ook nog iets heel anders. Vruchten daar-
van hoeven we niets eens zelf te kunnen plukken. Graag laten we, in vertrouwen,
ook zaken aan de tijdgeest en het toeval over.

Ook het niet-willen-weten is een kunst. 

Désanne van Brederode, voorzitter

Lievegoed Fonds voor Wetenschap
verslag van het curatorium

Het Lievegoed Fonds voor Wetenschap is een
Fonds op Naam binnen de Iona Stichting en
richt zich op wetenschappelijk onderzoek- en
onderwijs. Het Lievegoed Academisch
Netwerk is een initiatief binnen dit fonds.
Het netwerk stimuleert met name de ont-

moeting tussen wetenschappers met belangstelling voor de antroposofie. Het
bestuur van de Iona Stichting heeft in dit kader een curatorium benoemd om het
netwerk te coördineren, bestaande uit de hoogleraren Edith Lammerts van Bueren
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(LU Wageningen), Klaas van Egmond (UU) en Jaap Sijmons (UU). Het curatorium
doet via het jaarverslag van de Iona Stichting hierbij voor de eerste maal verslag
van het afgelopen jaar. Edith Lammerts van Bueren hield in dit verband tijdens de
jaarvergadering een lezing over Wetenschap met een innerlijke dimensie. Deze
lezing is te vinden op website van de Iona Stichting.

Tijdens het formeren van het curatorium is het afgelopen jaar tevens de organisa-
tie van het netwerk en zijn activiteiten verkend. Het heeft geleid tot een Statuut
Lievegoed Academisch Netwerk, dat u eveneens op onze website kunt vinden. De
opzet is verder voorlopig om in verschillende kringen te werken.

Zo zijn er afgelopen jaar twee algemene bijeenkomsten voor alle deelnemers in
het netwerk gehouden te Utrecht. De eerste bijeenkomst van het netwerk in de
huidige vorm vond plaats op 19 april, waar door Bert Vroon een terugblik op de
activiteiten van de Stichting Bernard Lievegoed Fonds en de overdracht van het
netwerk aan de Iona Stichting werd gegeven. Drs. Machteld Huber, arts en onder-
zoeker, hield een inleiding over het herdefiniëren van het begrip ‘gezondheid’. De
verschillende dimensies ervan zijn aan heroverweging toe. Haar onderzoek mond-
de uit in een prominente wetenschappelijke publicatie (BMJ 2011; 343:d4163). Zij
besprak in het netwerk haar methodische aanpak en de ruimte voor ontwikkeling
van een eigen begrippen apparaat toegesneden op het onderwerp. Jaap Sijmons gaf
een korte vooruitblik op de toekomstige opdracht en mogelijkheden, die in ple-
num werden besproken.
De tweede algemene bijeenkomst op 20 september stond in het teken van de pre-
sentatie van de resultaten van de werkgroep ‘Geesteswetenschap en gg-organis-
men’. Onderwerp was een toenadering van de intrinsieke waarde van de organis-
men vanuit geesteswetenschappelijke gezichtspunten met het oog op de praktijk
van genetische manipulatie en kloneren. Kees Zoeteman, Volkert Engelsman,
Edith Lammerts van Bueren, Jan Diek van Mansvelt en Paul Struik, allen lid van
de werkgroep, hielden een presentatie over verschillende aspecten ervan (werk -
wijze groep, commercie en een waarde-georiënteerde landbouw, landbouwteelt en
varkenshouderij), waarna met de deelnemers werd uitgewisseld over het onder-
werp onder leiding van Ignaz Anderson. Désanne van Brederode sloot af met een
beschouwing over hoe via kunst zoveel directer over deze onderwerpen kan wor-
den gesproken dan in wetenschappelijke termen.

Naast de algemene bijeenkomst werd op 2 november een dag voor met de Iona
Stichting verbonden promovendi georganiseerd, ‘thuis’ op de Herengracht.
Onderzoek en ervaring werden uitgewisseld. Op 19 december vond tenslotte een
eerste bijeenkomst plaats van de kring van hoogleraren in het netwerk. Deze
stond in het teken van kennismaking en het vinden van een gemeenschappelijke
thematiek en agenda. Algemene methodische gezichtspunten zullen in deze kring
worden voorbereid en in een later stadium in een algemene bijeenkomst worden
gepresenteerd.

Al met al kijkt het curatorium terug op een jaar waarin het netwerk zijn eerste
nieuwe vorm zocht en lijkt te hebben gevonden.

Jaap Sijmons, voorzitter van het curatorium
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In memoriam
Ids Dirk Hartmans, geboren op 20 november 1926, gestorven op 19 oktober 2013.
Op 21 november 1982 trad Ids toe tot het Dagelijks Bestuur en een jaar later werd
hij, voor 14 jaar, voorzitter van de Iona Stichting. Ids was rustig, integer en bleek
een belangrijke raadgever. Hij was een steun en toeverlaat voor onze voormalige
directeur Dolf van Aalderen.

Roos Huijbregtse, geboren op 8 november 1928, overleden op 1 oktober 2013.
Zij nam deel aan kleine studiegroepen over verschillende antroposofische onder-
werpen en is altijd betrokken gebleven bij het werk van de Iona Stichting

Ferd van Koolwijk, geboren op 23 april 1952, gestorven op 26 oktober 2013.
Ferd was organisatie-adviseur. Hij liet zich inspireren door de christelijke impuls
en bepleitte samenwerkingskunde. In 2001 startte hij het succesvolle project
Rainbow Homes voor straatmeisjes in India – waar hij zich krachtig voor inzette.
Ferd werkte regelmatig mee aan het project Antroposofie & Samenleving.

Nikel Lambrechtsen, geboren op 22 september 1939, overleden op 28 januari 2013.
Nikel had een verbinding met de Iona Stichting door het fonds Ondernemende
Initiatieven, waarvoor hij adviseerde. Wij denken aan hem als een warm, open
mens die kon spiegelen en verwonderen.

Maria Johanna (Jops) van Beuningen, geboren op 4 juni 1913, overleden op
29 januari 2014. Tijdens het schrijven van dit jaarverslag bereikte ons het trieste
nieuws dat ons erebestuurslid mevrouw Van Beuningen was gestorven. Hoewel
wij in ons jaarverslag over 2014 ruim aandacht zullen geven aan haar verdiensten,
wilden wij u dit bericht toch niet onthouden. Haar respectabele leeftijd heeft haar
nimmer belet om actief mee te denken en kundig te adviseren. Via gesprekken en
brieven bleef zij tot het laatste moment op de hoogte van de gang van zaken.

Voornemens voor 2014
De tentoonstelling ‘Rudolf Steiner; Alchemie van het alledaagse’ (september 2014 -
januari 2015) in de Rotterdamse Kunsthal. 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.
Het Lievegoed Academisch Netwerk zal meerdere momenten in het jaar bijeen-
komsten organiseren.
In De Balie in Amsterdam zal een vervolgbijeenkomst Onderwijs, vermogen voor

morgen plaatsvinden.
In het Zwitserse Goetheanum is van juni t/m oktober 2014 de door de Iona
Stichting geproduceerde tentoonstelling Organische Architectuur.
Op het gebied van tuinen zal de Iona Stichting een bijeenkomst organiseren in
samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting.
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Financiële aspecten

De Iona Stichting hanteert een systematiek van stamkapitaal en fondsen.
Het stamkapitaal maakt de continuïteit van de Iona Stichting mogelijk. Vanuit de
opbrengst wordt de dienstverlening betaald en een deel van de projecten en schen-
kingen. Het andere deel van de projecten en schenkingen worden betaald uit de
bestemmingsfondsen. Deze fondsen zijn reserveringen die gemaakt zijn met
bepaalde doelen. In het bestemmingsfondsenoverzicht staan de fondsen vermeld. 

De baten, donaties, giften en schenkingen worden toebedeeld aan de bestem-
mingsfondsen (waaronder de Ionafondsen) en aan de koersegalisatiereserve. De
koersegalisatiereserve is bedoeld om de schommelingen in de beurskoersen op te
vangen. In de praktijk blijken deze schommelingen daar bijna altijd mee opgevan-
gen te kunnen worden. De uitgaven worden gedaan uit de bestemmingsfondsen
die meestal door schenkers tot stand zijn gekomen en uit de Ionafondsen. De
Ionafondsen zijn door het bestuur ingesteld met bepaalde of algemene doelstellin-
gen. Uit deze fondsen vindt de financiering plaats van jaarinitiatieven, eigen pro-
jecten en externe projecten waarvoor geen of onvoldoende fondsen beschikbaar
zijn. 

Dit jaar hebben we de inrichting van de baten en lasten in de jaarrekening gewij-
zigd. In plaats van de inkomsten en uitgaven van de verschillende fondsen cen-
traal te stellen, hebben we gekozen voor het weergeven van de cijfers in een meer
gebruikelijke opstelling van baten en lasten. We streven hiermee ook naar een
betere begrijpbaarheid en transparantie. 

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

Toelichting op de cijfers van 2013

Behalve de andere opzet van de baten en lasten valt in deze jaarcijfers de afboe-
king op het vermogensfonds landbouwgronden het meest op. De landbouwgron-
den werden in 2006 aangekocht voor I 6.000.000 als vastgoedbelegging en gefi-
nancierd door de verkoper met een rentedragende lening die door een periodieke
schenking wordt afbetaald. De percelen zijn circa 60 ha. groot met een gemiddelde
prijs per ha. van I 100.000,-, welke waarde destijds redelijk was gezien de uitbrei-
dingswensen die in het Intergemeentelijk Structuurplan Zuidplan in 2005 waren
aangegeven. Inmiddels zijn deze uitbreidingen door de crisis tot stilstand gekomen
en is voorzichtigheidshalve de boekwaarde per 31 december 2013 verlaagd naar de
marktwaarde voor landbouwgrond, gebaseerd op de gemiddelde prijs in
Nederland. De daarbij behorende afboeking is via de staat van baten en lasten in
mindering gebracht op het fonds landbouwgronden. Een eventueel in de toekomst
te realiseren meer- of minderwaarde zal wederom aan dit fonds worden toege-
voegd of onttrokken.
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We zijn zeer verheugd met de grote hoeveelheid donaties, giften en schenkingen.
We zijn onze schenkers dankbaar voor deze blijk van ruimhartig vertrouwen.
Door het gunstige beursverloop hebben we een goed koersresultaat kunnen reali-
seren: in totaal bijna I 723.000,- aan financiële baten. Aan de uitgavenkant zijn de
bijdragen aan onze doelen licht verminderd. We zijn verheugd dat we bijdragen
konden leveren aan hoogwaardige projecten. We verwachten dat het economische
herstel in de komende jaren voorzichtig zal blijven.

Jan Huisman, penningmeester



Verkorte balans per 31 december 2013

31-12-2013 31-12-20121

–––––––––– ––––––––––

I I

ACT IVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 22 2

Vastgoedbeleggingen 3.000.000 6.000.000

Financiële vaste activa 11.784.948 10.214.559
–––––––––– ––––––––––

Totaal vaste activa 14.784.950 16.214.561
–––––––––– ––––––––––

Vlottende activa

Vorderingen 84.086 0

Liquide middelen 617.141 1.845.436
–––––––––– ––––––––––

Totaal vlottende activa 701.227 1.845.436
–––––––––– ––––––––––

Totaal activa 15.486.177 18.059.997
–––––––––– ––––––––––

PASS IVA

Eigen vermogen

Stamkapitaal 5.916.544 5.889.244

Vermogensfonds landbouwgronden 914.973 3.376.088

Bestemmingsfondsen 4.658.480 4.473.605

Koersegalisatiereserve 1.042.840 1.042.840
–––––––––– ––––––––––

Totaal eigen vermogen 12.532.837 14.781.777
–––––––––– ––––––––––

Voorzieningen 482.750 454.260
–––––––––– ––––––––––

Schulden 2.470.590 2.823.960
–––––––––– ––––––––––

Totaal passiva 15.486.177 18.059.997
–––––––––– ––––––––––

1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

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

bedraagt: I 1.589.500 (2012: I 1.659.000).
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Verkorte staat van baten en lasten 

Indicatieve

Realisatie 2013 begroting 2013 Realisatie 20121
–––––––––––––– –––––––––––––– ––––––––––––––

I I I

BATEN

Donaties, giften en schenkingen 1.276.660 900.000 1.952.980

Financiële baten 722.679 330.000 1.171.073

Overige baten 77.605 0 91.605
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Totaal baten 2.076.944 1.230.000 3.215.658
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

LASTEN

Doelgerelateerde activiteiten 793.638 500.000 906.310

Personele kosten 250.882 259.625

Dotatie pensioenvoorziening 70.000 0

Huisvestingskosten 35.516 330.000 17.995

Kantoorkosten 32.310 53.100

Overige algemene kosten 46.061 43.043

Financiële lasten 3.097.7812 0 73.333
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Totaal lasten 4.326.188 830.000 1.353.406
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Saldo van baten en lasten -2.249.244 400.000 1.862.252
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Saldo boekjaar te muteren op:

- Stamkapitaal 27.300 0 718.785

- Vermogensfonds landbouwgronden -2.461.115 550.000 563.334

- Koersegalisatiereserve 0 0 254.500

- Bestemmingsfondsen 184.571 -150.000 325.633
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

Totaal -2.249.244 400.000 1.862.252
––––––––––––– ––––––––––––– –––––––––––––

1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

2 Inclusief I 3.000.000 herziening waarde landbouwgronden naar huidige marktwaarde.
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Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x I 1.000)

2009 2010 2011 20121 2013
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

ACT IVA

Materiële vaste activa p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Vastgoedbeleggingen 6.000 6.000 6.000 6.000 3.000
Financiële vaste activa 9.618 12.095 9.525 10.214 11.785
Vorderingen 0 0 0 0 84
Liquide middelen 3.284 1.136 1.465 1.845 617

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal activa 18.902 19.231 16.990 18.059 15.486

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

PASS IVA

Stamkapitaal 5.900 5.903 5.171 5.889 5.917
Vermogensfonds landbouwgronden 1.790 2.281 2.813 3.376 915
Bestemmingsfondsen 5.342 5.128 4.602 4.474 4.658
Koersegalisatiereserve 1.448 1.871 788 1.043 1.043
Voorzieningen - - - 454 483
Schulden 4.422 4.048 3.616 2.823 2.471

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal passiva 18.902 19.231 16.990 18.059 15.486

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

1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x I 1.000)

2009 2010 2011 20121 2013
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

BATEN

Gerichte schenkingen en legaten 991 1.157 1.071 2.045 1.354
Financiële baten 2.170 1.438 -982 1.171 723

LASTEN

Doelgerelateerde activiteiten -1.251 -1.443 -1.560 -906 -794
Secretariaat en dienstverlening -325 -293 -322 -374 -365
Financiële lasten - - - -73 -98
Afboeking waardering en dotatievoorziening 0 0 0 0 -3.070

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
SALDO 1.585 859 -1.793 1.862 -2.249

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

Saldo boekjaar te muteren op:
- Stamkapitaal 192 2 53 719 27
- Vermogensfonds landbouwgronden 465 491 532 563 -2.461
- Koersegalisatiereserve 1.447 423 -1.086 255 0
- Bestemmingsfondsen -519 -57 -1.292 326 185

––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––
Totaal 1.585 859 -1.793 1.862 -2.249

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

1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
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Bestemmingsfondsenoverzicht

Stand Schenkingen Overige Uitbetaald Mutatie Stand
per aan fondsen ontvangsten in tussen per 

Bestemmingsfondsen 31-12-2012 2013 2013 2013 fondsen 31-12-2013
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

I I I I I I

Peetschappen 57.721 26.201 1.750 55.724 1.700 31.648

Vrije Schoolbeweging 145.507 40.851 25.612 160.746

Heilpedagogie 17.742 60.621 47.726 1.500 32.137

BD Landbouw/Milieu 1.388 854 1.936 307

Antroposofische Natuurwetenschappen 2.080 2.080

Antroposofische Medische Doelen 8.052 400 8.452

Antroposofie en Samenleving 32.276 3.747 46.495 52.577 44.021 73.962

Christengemeenschap 8.443 8.443

Euritmie 0 1.315 6.915 9.200 3.600

Euritmie in werkgebieden 118.866 24.690 4.171 -2.220 137.164

Beeldende Kunsten 76.385 2.000 7.300 71.085

Muziek 200 600 300 500

Jeugdfonds 6.850 8.000 8.350 6.500

Uitgave boeken 52.826 17.243 227 15.532 500 55.264

Goetheanum 56.950 14.099 565 71.614

Fondsen op naam 1.971.978 270.371 9.257 188.283 9.988 2.073.310

Ondernemende Initiatieven 66.385 95.675 27.000 135.060

Stipendia 250.705 25.724 21.905 225 254.749

Waldorfski Pedagogiki 29.840 7.500 22.340

Fonds Euritmie 3.489 3.489

Antroposofie 814.344 3.000 9.000 808.344

Colofonds 460.361 10.500 -1.500 448.361
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal fondsen 4.182.387 496.717 156.968 490.332 63.414 4.409.154

Ionafondsen 291.223 590 358.675 337.748 -63.414 249.326
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Totaal bestemmingsfondsen 4.473.610 497.307 515.643 828.080 0 4.658.480
––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– ––––––––– –––––––––

Iona Stichting ∑ Jaarverslag 2013 ∑ 23



Overzicht verloop bestemmingsfondsen 2013
I I

Overzicht verloop bestemmingsfondsen 2013

Stand van de bestemmingsfondsen per 1 januari 2013 4.473.610
Bij: Ontvangen schenkingen en overige inkomsten 675.684

Bestemming resultaat aan Ionafondsen 337.266
––––––––– 1.012.950

5.486.560
Af: Betalingen uit bestemmingsfondsen in 2013 828.080

–––––––––

Stand van de bestemmingsfondsen per 31 december 2013 4.658.480
–––––––––

Overzicht uitgaven en toezeggingen uit fondsen 2013

Bestuursbesluiten 602.137
Toezeggingen uit 2012 betaald in 2013 28.950
Nog te betalen toezeggingen 2013 58.200
Betalingen Peetschappen 55.724
Toevoeging aan het fonds bijzondere voorzieningen 70.000
Toevoeging aan fonds bestuur en directie 11.949
Overige toevoegingen 1.120

–––––––––

Totaal uitgaven en toezeggingen uit fondsen 2013 828.080
–––––––––

Waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van geformuleer-
de waarderingsgrondslagen die betrekking hebben op
de jaarrekening als geheel. De in de balans opgenomen
activa en passiva zijn, voor zover niet anders is ver-
meld, tegen historische kosten opgenomen. Als kortlo-
pende vorderingen en schulden zijn verantwoord de
bedragen die in het eerstvolgende boekjaar zullen wor-
den ontvangen respectievelijk betaald.

De gehanteerde grondslagen van waardering en resul-
taatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aan-
schafwaarde minus afschrijvingen en worden in het
kader van de doelstelling gebruikt.

De effecten zijn gewaardeerd tegen de koerswaarde per
31 december. Niet-gerealiseerde resultaten worden
geboekt als resultaat.

De vastgoedbeleggingen bestaan uit landbouwgronden
en zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde, of op de
lagere marktwaarde indien deze lager is dan de aan-
schafwaarde.

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet
anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen
baten en lasten opgenomen.

Indicatieve begroting 2014

Begroting 2014
–––––––––

I

BATEN

Donaties, giften en schenkingen 1.000.000
Financiële baten 360.000

–––––––––

Totaal baten 1.360.000
–––––––––

LASTEN

Doelgerelateerde activiteiten en dotaties 
aan fondsen 1.000.000
Personele kosten
Huisvestingskosten 360.000
Kantoorkosten
Overige algemene kosten

–––––––––

Totaal lasten 1.360.000
–––––––––

Saldo van baten en lasten 0
–––––––––
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Algemene Antroposofie 

Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist In totaal I 4.100,- gerichte schenkingen. Mercurius VZW,

Gent, België I 2.000,- voor de zomeruniversiteit 2013. Vriendenkring Sekem I 1.000,- gerichte schenking.
Goetheanum Meditation Initiative Worldwide, Dornach I 4.000,- voor de netwerkconferentie in 2013.
Mevrouw Elisabeth Appenrodt - Patijn, Den Haag I 1.000,- voor de conferentie ‘Achter het woord’ van de
‘Bronnengroep’. Vriendenkring Bernard Lievegoed College for Liberal Arts I 1.200,- gerichte schenking.

Beeldende Kunsten en Architectuur

Architecture Steiner, East Sussex, Groot-Brittannië I 1.000,- voor de internationale ‘Architecture Steiner
Conference 2013’ in Emerson College in juli 2013. Ikonenmuseum Kampen, Kampen I 2.000,- voor de ten-
toonstelling ‘Ikonostase - Beeld en Geloof’.

Biologisch dynamische en biologische landbouw

Louis Bolk Instituut, Driebergen In totaal I 17.000,-. Onder andere gerichte schenkingen en voor drie projec-
ten in het jaar 2013: Natuurlijk opfoksysteem voor kleinschalige kippenhouderij; update-effecten van biologi-
sche voeding op gezondheid en Resistente schimmels en gezondheid. FQH Association, Driebergen I 2.000,-
voor de organisatie van de FQH conferentie in Warschau. Zukunftsstiftung Landwirtschaft, Bochum,

Duitsland In totaal I 6.000,-. Onder andere voor het project ‘Save our Seeds’. Biodynamic Initiative for the

New Generation-Nordic, Noorwegen I 2.500,- als onderzoeksstipendium voor de eerste fase van dit project
dat biodynamische projecten organiseert in Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken. Warmonderhof

Groenhorstcollege, Dronten I 3.000,- voor deelname van de vierde klas aan de landbouwconferentie te
Dornach in 2013 & 2014.

Boekuitgaven

Mevrouw Aniko Székely, Budapest, Hongarije I 2.000,- voor de Duitse vertaling van het Hongaarse boek
‘An der Himmelsleiter’. Stiftung Therapeutische Eurythmie Moskau, Rusland I 1.200,- voor de Russische
versie van het boek ‘Menschkundliche Grundlagen der Tonheileurythmie aufgrund von Goethes Toblehre
und der Ätherlehre Rudolf Steiners’ van Klaus Höller. De heer Jan Klaasen, Son I 1.500,-. voor de uitgave
van het boek ‘Europa in crisis, wie niet?’ Stichting Rudolf Steiner Vertalingen I 1.750,- gerichte schenkingen.

Christengemeenschap

Christengemeenschap in Nederland I 4.750,- gerichte schenkingen.
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Overzicht toekenningen 2013

Alleen de projectsubsidies van I1.000,- en hoger staan vermeld, dit omwille van de overzichtelijk-
heid. 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 388 aanvragen binnengekomen, waarvan het bestuur er 133 honoreerde. In totaal heeft
het bestuur I 569.929,- toegekend.



Culturele doelen

Stichting KunstZee, Oosthuizen I 1.000,- voor het project ‘Lichte dagen, Dichter in de Zeevang’. Stichting

Kunst met Plezier, Middenbeemster I 1.000,- voor het project ‘Een koffer van mijn hart’; een kunstproject
voor mensen met een verstandelijke beperking. De Nieuwe Voorde B.V., Laag Zuthem I 30.000,- rentedragen-
de lening voor een periode van drie jaar voor een muziek-, theater- en expositieruimte voor het Leerhuis van
de liefde. Stichting Bibliotheca Philosophica Hermetica, Amsterdam I 1.250,- voor het educatieve project ‘En
er was licht!’.

Drama en spraakvorming

Amsterdam Chamber Theatre I 1.000,- gerichte schenking voor het muziektheaterproject ‘She Enedra’.
Stichting Drempeltheater, De Lier In totaal I 2.550,- voor de uitvoering van het derde Mysteriedrama.

Euritmie

Stichting ‘Uit Eigen Beweging’, Zeist In totaal I 9.100,-. Onder andere gerichte schenking  en voor de projec-
ten ‘Ishtar’ en ‘De speelse mens’. Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Berlijn, Duitsland I 3.000,-
voor het ‘Gesellschaft für Bewegungskunst’ in Budapest. Waldorfska Lyceum, Praha-Opatov, Tsjechië

I 1.000,- voor een euritmieproject van de 12e klas van de Vrijeschool in Praag. Kompanie VonNunAn, Wenen,

Oostenrijk I 7.500,- voor de start van een vernieuwend euritmie collectief. Goetheanum, Sektion für

Redende und Musizierende Künste, Dornach, Zwitserland I 2.108,- voor het project ‘biografische portretten:
euritmisten 1912-1925’. Mevrouw Sietske Verheijden-Smits, Deventer I 1.000,- voor een euritmieprogram-
ma op teksten van Goethe en Novalis. Mevrouw Gia van den Akker 2.500,- gerichte schenking. Project

Momo, Den Haag I 4.915,- gerichte schenkingen. Sjostakovitsj Projectgroep, Den Haag I 5.000,- voor de uit-
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Een ontmoeting voor scholieren in Dornach, georganiseerd door het Goetheanum



voering van het project ‘Glossolalie’. Eurimisten in Armenië, Yerevan I 2.000,- als algemene ondersteuning
voor de euritmieopleiding in Yerevan. The Kairos Eurythmy Training, Plumstead, Zuid-Afrika I 4.000,- als
ondersteuning voor het studiejaar 2013/2014. Stichting Klank en Beweging I 1.300,- gerichte schenkingen.
West Midlands Eurythmy Ltd. I 1.000,- gerichte schenkingen. Stichting I-Oanna I 1.550,- gerichte schenkin-
gen. Euritmie Impresariaat Nederland I 1.350,- gerichte schenkingen. Quert ev I 1.000,- gerichte schenking.

Gezondheidszorg 

Eye Care Foundation I 1.000,- gerichte schenking. Vriendenkring Eliant, Amsterdam I 1.000,- voor een adver-
tentie ten behoeve van de publiciteit van de vriendenkring. Initiative für Ausbildung in Anthroposophischer

Medizin e.v., Filderstadt, Duitsland I 5.000,- voor de Pinksterconferentie ‘Die Erkraftung des Herzens’ in
Dornach. Begleitstudium Anthroposophische Medizin, Witten, Duitsland I 5.000,- voor het voortzetten van
de begeleidingsstudie antroposofische geneeskunde in 2013. Stichting Academie Antroposofische

Gezondheidszorg , Leersum I 3.000,- voor de exploitatiekosten in 2013. Van Praag Instituut, Utrecht

I 5.000,- voor de ‘Mappingstudie Integrative Medicine’. The Focusing Institute, New York I 14.000,- gerichte
schenking. Kingfisher Foundation, Driebergen I 15.000,- voor de Bolk Companions 2014. 

Heilpedagogie, gehandicaptenzorg en diverse therapie

ANO Blagoe Delo, Helsepedagogisk Seminar, Bergen, Noorwegen In totaal I 5.000,- voor de bevordering
van sociaal-therapeutische werkmethodes in Rusland en voor het studiejaar 2013/2014 van het seminar Sofia
Verch-Niejvinsk in de Sverdlovsk regio. Heileuritmie opleiding Kiev, Oekraïne I 2.000,- algemene ondersteu-
ning. Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland I 1.500,- ondersteuning voor de Ita Wegman opleiding in
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Moskou in 2013. Stichting Khedeli Nederland, Zeist I 1.300,-. Onder andere een gerichte schenking voor de
tandartskosten van de bewoners van de woongemeenschap in Georgië. Organisatiecomité Herfstcongres,

Zoetermeer I 1.000,- voor het Herfstcongres over angstproblematiek in november 2013. Petrarca, European

Academy for the Culture of Landscape, Amsterdam I 1.000,- voor de reiskosten van drie Portugese mede-
organisatoren, ter voorbereiding op de landschapsweek in 2014. Nederlandse Vereniging van Antroposofische

Zorgaanbieders, Zeist I 1.500,- voor de conferentie ‘Put inspiratie uit de bron’ in oktober 2013.

Humanitaire projecten

SOIL, Sargodha, Pakistan In totaal I 10.000,-. Onder andere gerichte schenking en voor het alfabetiserings-
project voor vrouwen in Pakistan. Sha’ar la ‘Adam-Bab l’illnsan, Harduf, Israël I 1.000,- voor de projecten
‘The Common Path’ en het ‘Arab-Jewish Youth Theatre’. Tsjernobyl Project, Driebergen I 1.000,- algemene
ondersteuning. Afghaanse jongerenorganisatie Khorasan, Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking voor het
project ‘Recht op lezen’. Stichting Twiga, Amsterdam I 1.000,- gerichte schenking voor een project in
Tanzania. SOS Kinderdorpen I 1.000,- gerichte schenking. Artsen zonder Grenzen I 1.100,- gerichte schen-
kingen. Stichting Rondom Baba I 1.050,- gerichte schenkingen. Kinderdorp Kuberton I 1.250,- gerichte
schenkingen.

Jongerenprojecten

Goetheanum, Youth Section, Dornach I 5.000,- voor deelnemers aan een ontmoeting voor scholieren met als
thema: ‘Geld, tijd, waarde’. Wache auf der Du schläftst, Dornach, Zwitserland I 4.000,- voor een jongerenbij-
eenkomst rondom de uitvoering van de Mysteriendrama’s. The International Youth Initiative Program (YIP),

Järna, Zweden I 10.000,- voor de YIP-projecten in 2013 t/m 2015.

Maatschappelijke doelen

Stichting Pymwymic, Amsterdam In totaal I 45.000,-. Onder andere gerichte schenkingen en voor drie beur-
zen voor de Impact  Days in april 2013. Stichting Cultureel Ontmoetingshuis, Leiden I 1.000,- voor de aan-
schaf van een piano. Stichting Smart Beeing, Nieuw-Vennep In totaal I 3.250,-, waarvan I 2.050,- gerichte
schenkingen voor onderhoud en exploitatie van twee bijenstallen. Synergized Earth Network, Amsterdam

I 2.500,- voor de SENSummit2013.

Muziek

Orlando Festival, Kerkrade I 1.000,- gerichte schenking. Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO), Amsterdam

I 1.000,- voor een tournee naar het Aberdeen International Youth Festival Muziektheater Hollands Diep,

Dordrecht I 10.000,- voor het muziektheaterproject ‘Klaagliedjes’.

Pedagogie

De heer Luuk Kordelaar, Deventer Verdubbelingsactie tot maximaal I 1.000,- voor het project ‘Uitbreiding
leerlijn handvaardigheid voor speciaal onderwijs’. Software AG Stiftung, Darmstadt, Duitsland I 2.000,- voor
de kleuterschool in Sibiu, Roemenië. Zwiazek Szkól i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce, Bielsko-Biala, Polen

I 1.000,- voor de organisatie van een zomercursus voor Vrijeschool pedagogen in juli 2013. The Periodic

Seminar in Russia, Moskou, Rusland I 2.500,- als algemene ondersteuning voor 2013-2014. Mevrouw Ellen

Zweers, Zeist I 5.000,- renteloze lening voor de start van een Drakepit kinderopvang. Stichting

Vrijeschoolliederen.nl, Zeist I 5.000,- voor de oprichting van de website voor vrijeschoolliederen. Freie

Hochschule Stuttgart, Duitsland I 2.000,- voor de realisatie van een nieuwe Engelstalige lerarenopleiding.
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Berlijn, Duitsland In totaal I 6.000,-. Voor de ‘East African
Waldorf Teacher Training’; voor de WOW Dag ‘Deine Initiative zählt’ en voor de renovatie van de vensters
van de vrijeschool Stupeni in Odessa. Organisatie Internationale Deutsche Woche, Bochum I 2.000,- voor de



Internationale leraren week in oktober. Aregnasan Vrije School Yerevan, Armenië I 1.000,- voor het project
‘Handwerk in de Vrijeschool Yerevan’. Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik (IAO), Letland

I 5.000,- voor de conferentie ‘Balance in der Erziehung‘ en lopende kosten. Goetheanum Pädagogische

Sektion, Dornach, Zwitserland I 4.000,- als eenmalige ondersteuning voor de onderzoekswebsite
Steiner/Waldorf. Mevrouw Marlieke van der Schoot, Dordrecht I 5.000,- renteloze lening voor Heemhuys
‘het Zonnekind’. Mevrouw Femke Peeters, Nijmegen I 8.000,- renteloze lening voor de oprichting van
Heemhuys ’t Kaboutertje. Stichting De Balie, Amsterdam I 7.500,- voor het project ‘Koplopers’; een zesdelige
reeks over de toekomst van het Nederlands onderwijs. Mevrouw Marina Tomich, Sarajevo, Bosnië-

Herzegovina I 1.000,- voor de oprichting van Waldorf Naschoolse opvang in Sarajevo. Waldorf Society in

Romania, Boekarest, Roemenië I 2.000,- algemene ondersteuning. Mevrouw Jany van Oudheusden, Utrecht

I 1.000,- voor de nieuwsbrief van het project ‘Veel goeds van de Vrijeschool’. Mevrouw Brenda Gröbe, Den

Haag I 4.000,- renteloze lening voor de start van een Heemhuys in Den Haag.

Tuin- en Landschapsarchitectuur

Stichting Historische Moestuinen Landgoed Amelisweerd, Bunnik I 2.000,- voor het plaatsen van een lemen
buitenkeuken. 

Universiteit en antroposofie

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’. Mevrouw Wil Uitgeest,

Amersfoort I 8.571,- renteloze lening voor de voortgang van het promotieonderzoek met als werktitel; ‘Bang
voor rood, geel en blauw? Goethe, Merleau-Ponty en fenomenologisch kleuronderzoek; confrontatie en syn-
opsis.’ Mevrouw Ebba Brynjulfsen, Bergen I 5.500,- renteloze lening voor een promotieonderzoek aan de
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Universiteit voor Humanistiek getiteld: ‘De meerwaarde van het toepassen van het biografisch thema in de
eerste lijn van de psychologische gezondheidszorg’. De heer Anton Nigten, Wageningen I 2.500,- voor een
aardappelproef. Mevrouw Machteld Huber, Driebergen I 10.000,- voor het proefschrift ‘Towards a new con-
cept of health’. De heer Martyn Rawson, Horst, Duitsland I 2.820,- renteloze lening voor het vervolg van het
promotie onderzoek getiteld ‘The processes of sulutogenic education’, aan de University of Plymouth.
Mevrouw Evie Koster, Leiden I 9.945,- voor het promotieonderzoek ‘De bijdragen van de antroposofische
praktijkmethode aan de vormgeving van de individuele patiënten competentie’ en I 2.857,- reeds in het ver-
leden uit het Lievegoedfonds toegezegd. Universiteit van Amsterdam I 2.000,- voor de internationale confe-
rentie ‘Enchanted Modernities’ van 25 tot 27 september in Amsterdam. Oxford Brookes University, Groot-

Brittannië I 17.689,-voor tweede helft van de bijdrage aan de aanstelling van Walter Kugler in het jaar
2012/2013. Hogeschool Leiden I 5.000,- voor het eerste jaar van het lectoraat ‘Waarde(n) van vrijeschoolon-
derwijs’ i.o. Alanus Hochschule Alfter, Duitsland I 13.000,- voor de verlenging van het docentschap van
Pieter van der Ree. De heer Roland van Vliet, Maastricht I 1.000,- voor de kosten van zijn promotiedag.
De heer Tom Peetoom, Rotterdam I 5.000,- voor het voortzetten van zijn promotieonderzoek, getiteld: ‘Het
spanningsveld tussen regeldruk en relationele waarden in de zorg; aandacht voor de onderbelichte rol van
dragers’ aan de Universiteit voor Humanistiek. Mevrouw Annemarie Abbing, Den Haag I 10.000,- renteloze
lening voor het vervolg van een promotieonderzoek naar documentatiemethoden van de kunstzinnige thera-
pie. 

Onderwijs en Ontwikkeling

Er zijn 71 studieaanvragen ontvangen, waarvan het bestuur er 13 honoreerde in de vorm van 9 leningen en 4
giften. In totaal heeft het bestuur I 20.865,- toegekend.
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Een zomercursus antroposofie voor studenten aan de universiteit van Warschau
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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 januari 2014

Het Iona Beleidsplan beschrijft het Iona beleid over de gehele linie. Niet alleen ten
behoeve van schenkers en aanvragers, maar ook ten behoeve van de belasting-
dienst, die immers van een Algemeen Nut Beogende Instelling of anbi een actueel
beleidsplan nodig heeft met: een verantwoording van de werkwijze, de manier van
geld werven, het beheer van het vermogen en de besteding van het vermogen. Dit
zijn voornamelijk thema’s in verband met het statutaire doel van de stichting.
Bovendien komen bestuurlijke thema’s aan de orde, zoals het 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.
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Maatschappelijke context

Een ontwikkelingstrend waarmee wij rekening mee moeten houden is het schrale
culturele klimaat. Allereerst in Nederland, waar in de cultuursector scherpe bezui-
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 eco-
nomische 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 o.l.v. Gabriël van den Brink. In hun
rapport De lage landen en het hogere, en in de korte samenvatting daarvan
Eigentijds idealisme, een afrekening met het 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. Hoogleraar
Geowetenschappen Klaas van Egmond visualiseerde in zijn boek Een vorm van
beschaving de dynamiek van de spanning tussen de verschillende wereldbeschou-
wingen. De Iona Stichting neemt zijn raad ter harte: beoefen evenwichtskunst tus-
sen 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 projectaanvragen en Christine Geertsema voor  project -
evaluatie 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.
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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
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 samenwerking met de Iona Stichting ontwik-
kelen. Dit heeft voor beide partijen voordelen: de schenker verleent extra armslag
aan de Iona Stichting en wij staan de schenker terzijde met ons netwerk, onze
ervaring, met praktische en fiscale deskundigheid, met mogelijkheden tot cofinan-
ciering, en vooral met levensvreugde. Want schenken geeft vreugde en plezier,
vooral als de schenking tot stand komt in goed onderling contact, met inzicht en
warmte. Meer hierover vindt u verderop onder het kopje financieel-bestuurlijke
thema’s.

3Projectsteun en ondersteuning voor opleiding en ontwikkeling

Initiatiefnemers geven het bestuur met hun aanvragen een veelkleurig beeld van
de samenleving, de noden, de idealen en de vernieuwingsimpulsen. Bij de beoorde-
ling gaat de aandacht vooral uit naar de creativiteit en initiatiefkracht van de aan-
vragers, zonder uit te gaan van vastgestelde budgetten voor bepaalde categorieën
van aanvragen. Wanneer een project naar het oordeel van het bestuur een hoge
prioriteit verdient, maar onze middelen niet toereikend zijn voor de financiering,
dan zullen wij pogen om bij particuliere schenkers of bij collega fondsen voldoen-
de 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 aanvragen te lezen welke aandachtspunten 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 binnen twee
maanden een beslissing en veelal ook de toegekende gelden 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 te voorkomen. Aanvragen binnen het doel, ook de twijfelgevallen, gaan naar
het Dagelijks Bestuur, tenzij de aanvraag niet compleet is en nadere informatie
moet worden opgevraagd. 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 meegegeven.

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
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het betreffende land voldoende betrouwbare contacten hebben om de aanvragen te
beoordelen.
Ondersteuning op het gebied van onderwijs en ontwikkeling vindt plaats in drie
vormen:
– studiefinanciering van studerenden aan antroposofische beroepsopleidingen;
– beroep ondersteunende cursussen en congressen;
– hulp bij individuele persoonlijke ontwikkeling binnen antroposofische organisa-
ties;

– ondersteuning van promovendi met een antroposofische achtergrond.
Aanvragen gericht op antroposofische opleidingen, cursussen, bijscholing, vakcon-
gressen, e.d. worden in de regel door directeur en secretariaat afgehandeld, tenzij
er reden is deze in het bestuur in te brengen.

4Verbindingen verzorgen

Relaties onderhouden en verbindingen versterken heeft inhoudelijke, menselijke
en technische aspecten. De menselijke dimensie is de kern: het verzorgen van tus-
senmenselijke 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 hande-
ling uit vrije wil, wanneer inzicht en een warm hart samengaan. Het is dan ook
goed om over grotere schenkingen in gesprek te gaan en alle aspecten te spiegelen
aan de deskundigheid van een ervaren organisatie. De technische dimensie komt
vooral tot uiting bij grote aantallen schenkingen en aanvragen. Dat vereist een
goed lopend administratief systeem, dat wij met andere stichtingen hebben opge-
bouwd en waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Binnen onze stich-
ting wordt dit systeem verzorgd door het secretariaat, dat ook de website, relatie-
beheer en communicatie verzorgt. De statutaire opdracht tot het scheppen en ver-
zorgen van verbindingen 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 en de onderhanden initia-
tieven. Het is al genoemd: vanaf het aangegeven jaar is er vijf jaar de gelegenheid
om het betreffende project te realiseren.
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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 (A&S). Het gezamenlijke veld van antropo-
sofische organisaties heeft een grote maatschappelijke impact, veel groter dan
meestal gedacht wordt. Toch is er veel te verbeteren, met name in het spannings-
veld tussen de voor leerlingen, cliënten en patiënten vereiste sfeer van rustige
aandacht, de budgetterings-, beheers- en verantwoordingstechnieken van de hui-
dige tijd en de vernieuwingsnoodzaken om toekomstbetrokken te blijven. Via
A&S 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 Krachtenveldmodel 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, alge-
mene Theorie U dagen, intervisie voor directeuren en leidinggevenden en zij
treedt in contact met de betreffende koepelorganisaties.

Vriendenkring Christine Gruwez. Christine Gruwez is filosofe en Iraniste, Wij hadden
al veel met haar samengewerkt en haar onderzoek naar het Manicheïsme wilden
wij ondersteunen. 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.
Tijdens de bijeenkomst van de Vriendenkring op 7 april 2013, vijf jaar na de
oprichting, is in goed overleg besloten de Kring te beëindigen. In plaats van haar
onderzoek verscheen in november het boek Meditaties over onmacht.

Iona Jaarinitiatieven 2013

aandachtsveld onderhanden initiatieven

2008 Kunsten Rudolf Steiner tentoonstelling in de Kunsthal

2009 Filosofie Congres Filosofie van de vrijheid op 1 oktober 2011

2010 Onderwijs Congres over ‘Natuurlijk leervermogen’

2011 Gezondheidszorg Congres, boekpresentatie, manifest ‘Duurzame Zorg’

2012 Religieuze dimensie Dionysius Areopagita, vertaling en presentatie

2013 Tuin en landschap
bijeenkomst in samenwerking met de
Nederlandse Tuinenstichting

2014 Architectuur Engelse vertaling catalogus Organische Architectuur
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Duurzaamheid in internationaal perspectief, leerstoel in Tilburg van Prof. dr. Kees
Zoeteman bij Telos, onderdeel van het Tilburg Sustainability Centre. Naast onder-
zoek op het gebied van globalisering en duurzame ontwikkeling voor Globus
werkt de heer Zoeteman bij Telos aan het bevorderen van duurzaamheids beleid
bij 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.

Organische Architectuur, leerstoel 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.

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 gefinancierd. Het
wetenschappelijk werk van Prof. Kugler is van groot belang voor de erkenning
van de vakgroep ‘Social Sculpture’, een broedplaats van in antroposofie geïnteres-
seerde 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 Gesellschaft en de Vidar Stiftelsen uit Zweden schiepen wij de basis voor
deze internationale initiatief kring met o.a. Bodo von Plato en Ron Dunselman.
Vanaf het begin is Ignaz Anderson zeer nauw betrokken bij het 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 Allgemeine
Anthroposophische Gesellschaft in Dornach is daarbij een stimulerende kracht.

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
verzorging van de uitvaart. Uit dit soort persoonlijk overleg kunnen intieme ban-
den groeien, die bij de uiteindelijke besteding van de fondsen waardevol blijken.
Immers, iedere steun aan de Iona Stichting is behalve geld ook een bewuste inten-
tie, 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.
Fondswervende instellingen richten zich met openbare acties tot het publiek,
waarbij de kosten van fondswerving met de opbrengsten verrekend kunnen wor-
den. Bij de Iona Stichting is dit anders. Schenkingen komen voornamelijk binnen
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door persoonlijke 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 nalaten-
schappen ontvangen. Elke bijdrage, groot of klein, heeft betekenis voor ons.

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 het financiële resultaat bestaat uit schenkingen en
nalatenschappen. De schenkers geven hiermee niet alleen belangrijke financiële
steun, maar ook een sterke morele kracht die ons motiveert. De stichting wordt
door de schenkers gedragen. Dankzij onze schenkers voelen wij ons gesteund om
jaarlijks een veel groter bedrag uit te geven dan de inkomsten uit vermogen zou-
den toelaten.
De beleggingsresultaten wisselen met de beursresultaten, maar door de jaren heen
rekenen wij toch met een opbrengst van 4 à 5 %, zijnde sedert de eurocrisis circa
I 500.000,-. Om de schommelingen in de beurskoersen op te vangen gebruiken
wij een egalisatiereserve. De schenkingen aan het Fonds landbouwgronden zijn in
feite periodieke aflossingen van de koopsom, bestemd voor de opbouw van het
eigen vermogen van de stichting.
De overheadkosten omvatten bij Iona minder dan de helft van de secretariaatskos-
ten. Meer dan de helft van het werk van het secretariaat betreft de reeds genoem-
de dienstverlening voor initiatieven met een ideëel doel.
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
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door de schenkers gefinancierd moeten worden en dit functioneert ook zo. De
schenkingen kunnen voor 100% worden doorgegeven aan de doelen waarvoor ze
bestemd zijn, zonder korting voor overheadkosten, zoals veel andere fondsen
gedaan wordt. Het dienstencentrum is immers al gefinancierd vanuit de inkom-
sten van het stamkapitaal. Inderdaad is de omvang van het stamkapitaal hiertoe
ruim voldoende. De kosten van het secretariaat zijn vrij nauwkeurig in te schat-
ten. Over de laatste zes jaren (dus inclusief de financiële crisis) waren de beleg-
gingsresultaten gemiddeld 2,3 maal hoger dan de kosten van het secretariaat,
zodat aan de genoemde randvoorwaarde voldaan werd. Voorts zijn de kosten van
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.
Samen met het huis aan de Eekhoornlaan 5a te Wageningen zijn deze panden
voor de doelstellingen beschikbaar. In het pand in Wageningen vinden bijvoor-
beeld jaarlijks meerdere theoriedagen plaats van de BD imkergroep
 (www.bdimkers.nl). Deze beide huizen zijn in de jaarrekening pro memorie
gewaardeerd.
De landbouwgrond te Waddinxveen is aan de stichting geschonken ter versterking
van het stamkapitaal op lange termijn. In beheer, onderhoud en verzekering van
de onroerende goederen voorziet het secretariaat.

Verantwoord beleggen, beleggingsbeleid en Financiële Commissie

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

Fiscale aspecten

De 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
doelen 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.
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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 jaarreke-
ning, de plannen voor komend jaar, de begroting, en een overzicht van alle
gesteunde projecten worden opgenomen. Het jaarverslag wordt aan schenkers en
relaties gezonden, ter bespreking op de Iona Jaarvergadering. Bovendien wordt het
jaarverslag gepubliceerd op onze website.

Opmerkingen, vragen en voorstellen naar aanleiding van ons beleid zijn van harte
welkom.

Projectevaluaties

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

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. Meestal
wordt daarbij een systeem van gemaximeerde zittingstermijnen aanbevolen, maar
de Iona Stichting kiest voor een ander middel om de bestuursleden en de perspec-
tieven scherp te houden. Ten eerste zorgen wij voor leeftijdsspreiding binnen het
bestuur. 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 erva-
ring en senioriteit. De zittingstermijn eindigt op de jaarvergadering na het zeven-
tigste levensjaar, waarna het bestuur de termijn maximaal twee jaar kan verlengen.
Als tweede middel om het bestuur alert te houden hanteren wij een systeem van
tweejaarlijkse interne evaluaties van directeur en alle bestuursleden. Deze onder-
linge feedback op ons functioneren wordt goed voorbereid en functioneert als het
stemmen van de instrumenten in een ensemble: na de stemming klinkt het zuiver-
der. 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.
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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 2013 vonden de
AB-vergaderingen plaats op 5 februari, 21 juni, 3 september en 10 december.
Belangrijke onderwerpen die behandeld zijn, waren bestuursstructuur en -cultuur,
zelfevaluatie van de bestuursleden en het verder doorvoeren van verantwoord
beleggen.
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 & Samenleving is bestuurslid Clarine van Lookeren Campagne
benoemd als projectleider. De directeur ziet erop toe dat dit niet tot belangenver-
strengeling leidt. Mocht dit zich toch voordoen, 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
2013 vonden de vergaderingen plaats op 31 januari, 5 februari, 8 juli, 8 oktober en
10 december. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn naast de maandelijkse verga-
deringen 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 bestuursleden ontvangen
geen enkele bezoldiging. Wanneer een bestuurslid wordt aangesteld als projectlei-
der is in die hoedanigheid wel bezoldiging mogelijk.

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 640 van Richtlijnen voor de jaarverslagleg-
ging van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Jaarverslag en jaarrekening worden
jaarlijks voorgelegd aan de jury van de Transparantprijs.

Samenwerking met andere instellingen

De stichting speelt een actieve rol in de Vereniging Fondsen in Nederland, de
belangrijkste brancheorganisatie voor vermogensfondsen, alsmede, op internatio-
naal niveau in het vaste Stiftungentreffen van een groep Duitse, Zwitserse en
Zweedse stichtingen. De directeur neemt deel aan het Amsterdamse
Fondsenoverleg en aan een intervisiegroep van Fondsendirecteuren. Hij is lid van
de Raad van Toezicht van de GLS-Treuhand, onderdeel van de sociaal ecologische
GLS-Bank in Bochum, wereldwijd de oudste groene bank. Ignaz Anderson is ook
lid Earth Charter Vrienden. Hij speelt een coachende rol in  samenwerkings -
verbanden met fondsen in de gezondheidszorg, maar ook met onderwijsvernieu-
wers bij de ontwikkeling van een ander onderwijsparadigma. Knowmads is
 bijvoorbeeld zo’n partner. Vanzelfsprekend is er structureel en intensief contact
met de Antroposofische Vereniging in Nederland, evenals met de Algemene
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Antroposofische Vereniging in het Goetheanum en de secties van haar
Hogeschool.

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 vriend van het Earth Charter en coach binnen
Knowmads. Voorzitter Désanne van Brederode is schrijver. In 2012 verscheen bij
uitgeverij Querido het boek De Ziel onder de arm. Daarnaast is zij bestuurslid van
Het Syrische Comité. Penningmeester Jan Huisman is partner bij het organisatie-
adviesbureau Bureau Hasper en van der Torn. Secretaris Clarine van Lookeren
Campagne is werkzaam als organisatieontwikkelaar en coach. Lili Chavannes is
theoloog, mediator en biografisch coach. 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
Academie Antroposofische Gezondheidszorg. Dennis Kerkhoven is meervoudig
ondernemer: als ontwikkelpartner is hij verbonden aan de Groene Zaak; hij is
gastdocent op Nyenrode, voorzitter van de stichting 0.0, bestuurslid van de stich-
ting Dirk III, bestuurslid van het International Insect Centre. Ook is Dennis voor-
zitter van Kulturhus Haaften. Maarten Roest Crollius is directeur van de Vrije
School Kennemerland / Kleverpark. Jaap Sijmons is advocaat-partner bij Nysingh
advocaten-notarissen NV en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Ook is
hij lid van de Gezondheidsraad, bestuurslid van de Vereniging voor Gezondheids -
recht, redactielid van het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en raadsheer-plaats-
vervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Joséphine de Zwaan is lid van de vol-
gende Raden van Toezicht (RvT): RvT Stichting Cito, RvT Hogeschool Leiden,
RvT Vilans en de RvT RaphaelStichting. Zij is voorzitter van de Stichting
Administratiekantoor Triodos Bank N.V. en lid van de volgende besturen:
Stichting Zorgethiek, Promotie PodiumKunsten. Daarnaast is Joséphine lid van de
Commissie Governance Scheidsgerecht Gezondheidszorg. 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. Onze
aanvragers dwingen ons zuinig te zijn. Het blijft moeilijk schipperen.
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. 




