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

De Iona Stichting is een knooppunt van 
schenkers, aanvragers, studenten, kunstenaars, 
wetenschappers, bestuurders, medewerkers, 
leveranciers, vrienden en belangstellenden 
uit de sfeer van maatschappelijke 
vernieuwing, cultuur en antroposofie. Al deze 
belanghebbenden vormen de doelgroep. Te
ke

ni
ng

: M
ar

jo
lij

n 
B

ot
er

en
br

oo
d



1
S

T
IC

H
T

IN
G

 
›JA

A
R

V
E

R
S

L
A

G
 2

0
1

6

I
O
N
A

I
O
N
A

jaarversla
g 2016      iona stic

hting



2

› Bestuurssamenstelling per 31 december 2016
Mevrouw drs. Désanne van Brederode · voorzitter
Mevrouw ir. Clarine van Lookeren Campagne · secretaris
De heer drs. Jan Huisman · penningmeester
De heer Edward de Boer
Mevrouw Selma Steenhuisen
De heer ir. Maarten Roest Crollius
De heer prof. mr. Jaap Sijmons

› Secretariaat per 31 december 2016
De heer Ignaz Anderson · directeur
Mevrouw Sonja Bönisch · boekhouding
Mevrouw drs. Frouke Flieringa · projectaanvragen
Mevrouw Marlies Gallenkamp · communicatie, evaluatie
Mevrouw ir. Clarine van Lookeren Campagne · antroposofie en  
 samenleving
Mevrouw Alide Roerink · Handvest van de Aarde
Mevrouw Carina van der Kluft · facilitair medewerker

› Erebestuursleden per 31 december 2016
De heer Dolf van Aalderen · erebestuurslid
De heer mr. Michiel ter Horst · erebestuurslid
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Wakker blijven voor wat ertoe doet

In 2016 bestond de Iona Stichting 50 jaar. Met veel van haar 
betrokken vrienden en relaties werd dit op 22 en 23 april gevierd in 
de Rode Hoed te Amsterdam, onder de titel ‘Tussentijds betekenis 
geven’, waar het Iona-knooppunt als ‘vrijplaats voor initiatief’ 
zichtbaar werd. Een impressie van deze viering kunt u bekijken op 
onze website.

Tijdens deze viering werd duidelijk dat de ambities van de 
Iona Stichting worden aangedragen en gevoed door vragen en 
ontwikkelingen van ‘buiten’. Ze dienen echter wel aan te sluiten 
op de oorspronkelijke idealen van de grondleggers en daartoe 
is zelfreflectie onontbeerlijk. Natuurlijk kun je die als bestuur 
zelf verzorgen. Terugblikken en evalueren zijn voor de Stichting 
minstens zo belangrijk als het volgen van actuele ontwikkelingen 
en het uitzetten van een koers voor de toekomst. Na afloop van 
de feestelijkheden werd eens te meer duidelijk dat je, om alles zo 
goed mogelijk te kunnen doen, soms ook scherper moet kiezen en 
afbakenen en misschien zelfs onderwerpen of taken moet afstoten.
 Zo kwam het bestuur aan het eind van het jaar tot de conclusie 
dat boekuitgaven in algemene zin niet meer ondersteund dienen 
te worden. Minstens zo belangrijk is het om te weten hoe anderen, 
die met de Iona Stichting te maken hadden of hebben, haar 
zien. Stemt dat wat de Stichting uitdraagt en belooft wel met de 
praktijk overeen? Ofschoon het Algemeen Bestuur deels ook een 
toezichthoudende functie kent, leek het de Iona Stichting, juist 
rond haar jubileum, van belang om helder in beeld te krijgen hoe 
naaste (oud)medewerkers, schenkers, aanvragers, collega-fondsen 
en stichtingen etc. haar zien. Ze vond Janine Verdonk, die in 2015 
promoveerde op een sociaal antropologisch onderzoek met de titel 
‘De antropsofische orde’, bereid om middels interviews een zo 
waarachtig mogelijke portret nader uit te werken en de Stichting 
een spiegel te bieden op de samenhang tussen haar idealen, haar 
interne werkwijze, haar respons op vragen van buitenaf, haar 
uitstraling naar buiten, en haar daadkracht.

Tussentijds betekenis geven doe je niet alleen. En daarbij lijkt deze 
tijd om grote waakzaamheid en wakkerheid te vragen – waarbij 
niet zelden ‘wake-up calls’ van buitenaf nodig zijn.
 Gelukkig heeft de gevraagde wakkerheid niet alleen te maken 
met een toename van gevaar en/of een grotere behoefte aan zeker-
heid en veiligheid. Het is minstens zo belangrijk om op de hoogte 
te blijven van actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland en 
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het nieuws op het moment zelf te vernemen, dus zonder de krant 
of het televisiejournaal af te wachten. Waren het tot voor kort 
behalve journalisten toch vooral beurshandelaren en speculanten 
die dag en nacht bij moesten blijven om hun transacties op de 
(economische) nieuwsberichten af te stemmen, tegenwoordig 
hoeft niemand bang te zijn om iets te missen. Flitsjes en geluids-
toontjes melden een gebeurtenis terwijl deze nog gaande is, 
waarbij de nieuwsontvanger zelf kan aangeven naar wat voor soort 
onderwerpen zijn belangstelling als eerste uitgaat. Sport, show-
bizznieuws, wetenschap, politiek: het aanbod wordt niet alleen 
op maat geleverd. Op den duur ‘weten’ nieuwsaanbieders, dankzij 
zoekalgoritmes, vanzelf waar de interesse van de gebruiker naar 
uitgaat en in welke vorm en stijl hij zijn nieuws gepresenteerd wil 
krijgen. Daarbij mag iedereen zich aan duiding wagen en snel een 
reactie de wereld in sturen. Alerte, assertieve internetgebruikers 
creëren op sociale media zelf de ‘trending topics’, die vervolgens 
worden overgenomen door professionele media. Soms is daarbij 
weinig gelegenheid om de data grondig te checken en moet een 
hoax mensen eraan herinneren dat waarheid het nog altijd behoort 
te winnen van snelheid en sensatie en de angst om belangrijk 
nieuws mis te lopen.
 Er is dus eveneens een zekere (zelf)kritische wakkerheid nodig 
om nieuws te kunnen onderscheiden en wegen en je er eerst al 
van bewust te zijn dat ‘jouw’ bronnen je vaak precies dat nieuws 
leveren dat jij graag ziet en hoort – en dat neutraliteit en objectivi-
teit dus minder absoluut zijn dan soms wordt gesuggereerd.
 Zelfs als er geen sociale dwang in het spel is, die iemand 
‘verplicht’ om niets te missen, kan er sprake zijn van een gevoel 
het nieuws op de voet te moeten volgen. De prikkels werken 
verslavend en er zijn mensen die, wanneer ze op vakantie hun 
smartphone uitzetten of op een plek zijn waar ze geen bereik 
hebben, beschroomd klagen over afkickverschijnselen. Maar 
eenmaal gewend aan de nieuwe, nieuwsluwe toestand, en aan 
een stilte waarin niet gereageerd hoeft te worden met emoties of 
meningen, kunnen mensen ook tot de ontdekking komen dat er 
een groot verschil bestaat tussen dagelijks steeds weer opnieuw 
uit je bezigheden ‘gewekt’ worden door nieuwe berichten, en 
een rustige staat van open, ontvankelijke wakkerheid zondermeer. 
Niet alleen blijkt de wereld ook wel door te draaien zonder dat jij 
precies weet in welke stad er onlusten zijn uitgebroken en welke 
politicus jarenlang heeft gefraudeerd; je kunt er in de nieuwsluwte 
eindelijk achter komen welke ontwikkelingen je het meest zorgen 
baren en met welke idealen en positieve veranderingen je je 
graag duurzaam zou willen verbinden. Een verblijf van een paar 
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weken in de  ongerepte natuur, kan iemand méér doordringen van 
milieu problemen en van de wens om de eigen leefwijze daar beter 
op af te stemmen, dan honderd dramatische ‘wake up calls’ bij 
elkaar. Een ander ontdekt, door wakker te liggen over de verhalen 
van vluchtelingen die hij op zijn reis heeft ontmoet, dat hij zich 
eenmaal weer terug in eigen land actiever voor deze mensen 
wil inzetten, in plaats van alleen om een gastvrijer, ruimhartiger 
regeringsbeleid te vragen. Er zijn te veel misstanden en zorg-
wekkende ontwikkelingen om ze allemaal in gelijke mate aandacht 
te schenken, en een keuze voor het ene onderwerp of probleem 
betekent niet automatisch dat andere problemen minder belangrijk 
zouden zijn. Maar het omgekeerde is óók waar: wie soms de indruk 
heeft dat hij machteloos staat tegenover al het vreeswekkende en 
droevige nieuws dat hem overspoelt en zich dan weer even inlaat 
met de ene zorg, en vervolgens met de andere, kan op den duur 
moedeloos worden: het lijkt dweilen met de kraan wijd open.
 Om echt wakker te kunnen handelen kan het dus nodig zijn 
om je af en toe periodes niet te laten wekken door alle nieuws-
flitsen en waarschuwingen en oproepen tot waakzaamheid en 
oplettendheid.
 Het klinkt paradoxaal, maar de roes van de enerverende, woeste, 
grillige actualiteit kan in het ergste geval tot escapisme leiden en 
anders wel tot uitstelgedrag. Er is de illusie midden in de wereld 
te staan, in het hier en nu, terwijl de vragen van degene(n) die 
werkelijk jouw betrokkenheid nodig hebben, je niet meer kunnen 
bereiken: zo druk ben je bezig met reageren, duiden, het denken 
over oplossingen en het discussiëren met anderen. Wat er van de 
buitenkant uitermate scherp en wakker en bewust en bezorgd 
uitziet, kan zelfs een vorm van innerlijk slapen zijn – waarbij het 
moment om te handelen per ongeluk verslapen wordt.
 Meer en meer lijken fitheid, snelheid, wendbaarheid, ‘bij de 
tijd blijven’, veranderings – en vernieuwingszin, kortom, heldere 
wakkerheid, morele waarden in zichzelf te worden. Maar wakker-
heid waartoe? Gaat het om wakkerheid uit angst, om waakzaam-
heid uit achterdocht, of om wakkerheid die het mogelijk maakt 
even adequaat en vol vertrouwen, als intuïtief en improviserend, 
in actie te komen waar, alleen gedachten, gevoelens, inzichten en 
meningen niet meer volstaan?
 Het kerstessay van Rob Wijnberg in De Correspondent, al uit 
2014, droeg de veelzeggende titel: “De post-postmoderne mens 
– op de hoogte van alles, verplicht tot niets.”
 En in een recent verschenen pamflet met de titel ‘Ik kom in 
opstand, dus wij zijn – nieuw licht op verzet’ plaatst cultuur-
historica Eva Rovers vraagtekens bij grootscheepse acties en 
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demonstraties die worden georganiseerd via sociale media, maar 
die vaak toch te vluchtig en weinig bindend zijn om blijvende 
maatschappelijke veranderingen in gang te zetten. Een doordachte, 
gedeelde visie ontbreekt soms, en daarmee ook een plan van 
aanpak voor de langere termijn. Dat je het over een bepaald 
heikel punt met veel mensen eens bent en een tegengeluid wilt 
laten horen is een mooie verrijkende ervaring die de opvatting dat 
mensen nog aldoor egocentrischer worden weerspreekt. Maar 
daarmee is dit soort activisme toch niet hetzelfde als je ook in 
praktische zin gemeenschappelijk inzetten en blijven inzetten voor 
hetzelfde ideaal.  
 
In de aanvragen die de Iona Stichting mag ontvangen is goed terug 
te zien dat wakkerheid voor actuele noden en zorgen meer en 
meer hand in hand gaat met praktisch engagement en activisme: 
het ideaal wordt niet alleen adequaat benoemd, maar initiatief-
nemers willen er ook zorg voor dragen dat het vuur blijft branden 
en niet ‘verwatert’ en ophoudt aanstekelijk te zijn. 
 Sociaal ondernemerschap is geen loze, hippe kreet meer en 
mensen hoeven niet per se het wiel zelf uit te vinden, onder het 
mom van innovatie. Samenwerking met anderen wordt gezocht, 
men is bereid tot kleine, degelijke stappen om projecten op te 
zetten die over een aantal jaren nog steeds relevant zijn of zelfs aan 
relevantie kunnen toenemen. Er leeft een goed beeld van de doel-
groep en/of van begunstigden of publiek en in veel gevallen hoopt 
men ook mensen te bereiken van buiten de eigen kringen, zeker op 
den duur. Van ‘aanbieders’ en ‘zenders’ en ‘organisaties met een 
missie’ worden initiatiefnemers graag partners en mede standers, 
met soms een uitdrukkelijke vraag om dialoog en feedback, 
waarbij kennis, ervaringen en constructieve kritiek kunnen worden 
gedeeld.
 De urgentie van bepaalde onderwerpen is dusdanig, dat men 
geen kostbare tijd wil verdoen aan brainstormen en spannende 
experimenten op het eigen eilandje alleen: het ideaal krijgt pas 
betekenis als het stevig kan landen en wortelen en kiemen, midden 
in de samenleving, en gedragen door een vaste bodem. Ook auto-
nome kunstenaars zoeken hiernaar. Gelukkig zonder zich volledig 
te laten bepalen door een politiek klimaat dat van hen verwacht 
dat ze zich zullen opstellen als ‘ondernemers’ die een product in de 
markt moeten zetten. Hun doel is niet zozeer dat hun werk goed 
of beter verkoopt, maar dat kunst niet meer wordt gezien als de 
hoogst individuele expressie van een hoogst individuele emotie 
alleen, noch als kers op de taart, noch als een vorm van aangename 
vrijetijdsbesteding voor een elite: ze kan tevens een sociaal onder-
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zoek zijn, waarin toeschouwers participanten worden en men zich 
gezamenlijk verdiept in klanken, kleuren, de natuur, stemmingen 
en gemoedsbewegingen, maar zeker ook in actuele vragen.
 Kunstenaars als scheppers van ruimte. Van ademruimte, van 
ruimte voor verbeelding en intuïtie.
 Het is voor de Iona Stichting niet ‘wakker’ genoeg om hiervan 
slechts getuige te (willen) zijn en uitsluitend middels  schenkingen 
(en soms afwijzingen) op de aanvragen te reageren: waar dit 
gewenst wordt, denkt ze graag mee of brengt mensen en 
 organi saties met dezelfde waarnemingen, ideeën, plannen en doel-
stellingen bijeen om krachten te versterken. Zo achtte zij het niet 
voldoende om kennis te hebben van de verschillende initiatieven, 
in Nederland en daarbuiten, rondom vluchtelingen en met name 
voor de schoolgaande kinderen en jongeren onder hen. Hiertoe is 
een Iona-platform voor Vrijescholen ingericht waar projecten zijn 
gerealiseerd en ervaringen en inspiratie worden gedeeld. Dergelijke 
projecten mochten geen op zichzelf staande incidenten blijven, 
maar verdienden zowel ruchtbaarheid als betere samenwerking en 
ondersteuning, waardoor er op dit gebied nog meer gedaan kan 
worden. 
 Nu en in de toekomst.

 Désanne van Brederode ∙ voorzitter
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In memoriam

Uit de kring van vrienden en 
relaties rond de Iona Stichting zijn 

de volgende mensen in 2016 overleden: 

De Heer Koop Daniels 
Geboren op 23 april 1948
Gestorven op 10 april 2016

De Heer Roland van Vliet 
Geboren op 16 augustus 1960 

Gestorven op 18 april 2016

De Heer Jos Gallenkamp 
Geboren op 26 december 1935

Gestorven op 6 mei 2016

Mevrouw Jacqueline Hanmer-
van Lelijveld van Cingelshouck 

Geboren op 16 februari 1924
Gestorven op 5 juli 2016

De heer René Pandelaers 
Geboren op 15 februari 1923
Gestorven op 8 oktober 2016

De Heer Joop van Dam 
Geboren op 15 april 1932

Gestorven op 7 december 2016
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Financiële aspecten

Toelichting op de cijfers van 2016 We zijn zeer verheugd met de grote 
hoeveelheid donaties, giften en schen-
kingen, in 2016 ca. 1,4 miljoen euro. Dat is 
minder dan in 2015, maar wel in lijn met 
de schommelingen die het meerjaren-
overzicht laat zien. Het ontvangen van 
schenkingen laat zich voor een deel niet 
per jaar plannen. We zijn onze schenkers 
dankbaar voor hun blijk van ruimhartig 
vertrouwen. Door het gunstige beurs-
verloop hebben we een goed koers-
resultaat kunnen realiseren: ruim 8,5 ton 
euro aan financiële baten. Hierbij moet 
wel de kanttekening gemaakt worden 
dat door het grillige koersverloop en de 
turbulentie op de financiële markten deze 
baten in de realiteit maar relatief zijn. 
Helaas hadden we dit jaar niet de finan-
ciële ruimte om de koersegalisatie reserve 
te verhogen. Aan de uitgaven kant zijn de 
bijdragen aan onze goede doelen ruim 1,3 
miljoen euro. We zijn blij dat we bijdragen 
konden leveren aan vele hoogwaardige 
projecten en initiatieven. 
 De boekhouding is dit jaar weer op 
voortreffelijke wijze verzorgd door onze 
medewerkster Sonja Telman, in prettige 
samenwerking met het bedrijfsecono-
misch adviesbureau Jac’s den Boer & Vink. 
Dit bureau heeft ook de jaarrekening 
opgesteld en kon ons goede adviezen 
geven over onze financiële administratie. 
De jaarrekening is ook dit jaar gecontro-
leerd door Maas accountants B.V. Hun 
grote deskundigheid en scherpte hebben 
tot een aantal verbeteringen geleid.
 
We verwachten dat de economische 
situatie in de komende jaren voorzichtig 
positief zal zijn, maar dat de risico’s groot 
blijven. Op de langere termijn (meer dan 5 
tot 10 jaar) hebben we vertrouwen in het 
rendement van aandelen. Met name in 
aandelen van duurzame ondernemingen. 
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Van deze ondernemingen waaraan we 
ons kapitaal toevertrouwen verwachten 
we ook een maatschappelijk rendement, 
zo veel mogelijk in lijn met onze eigen 
doelstellingen. 
 Met oog op de risico’s van aandelen 
is de portefeuille voor een deel ook in 
obligaties belegd. Deze beleggingen 
hebben we zoveel mogelijk aangepast aan 
de risico’s van oplopende rente. 
 Bij de invulling van de portefeuille is 
gekozen voor “een vooruitstrevende koers 
met betrekking tot het beleggen in groene, 
duurzame, maatschappelijke verantwoorde 
ondernemingen”. Onze beleggingsadviseur 
is DoubleDividend, een onafhankelijke 
specialist op het gebied van verantwoord 
beleggen. Op de verslagdatum is 78% van 
de portefeuille belegd in ondernemingen 
en beleggingsfondsen die streven naar 
meerwaarde op milieu of sociaal terrein. 
De belangrijkste thema’s hierin waren: 
het tegengaan van klimaatverandering; 
behoud van ecosystemen; verhogen 
van de volksgezondheid en reductie van 
armoede. In obligaties wordt nog op 
traditionele wijze belegd, omdat de brug 
naar het maatschappelijke rendement in 
deze tijd van lage rente niet goed is te 
slaan. In dit gedeelte van de portefeuille 
wordt niet gestuurd op maatschappelijke 
meerwaarde. Een klein deel is belegd 
in maatschappelijk controversiële 
onder nemingen (bijvoorbeeld wapens, 
sigaretten of casino’s). Eind 2016 was dit 
percentage 0,02% (eind 2015: 0,15%) van 
de portefeuille.

De Iona Stichting hanteert een systema-
tiek van stamkapitaal en fondsen. Het 
stamkapitaal maakt de continuïteit van 
de Iona Stichting mogelijk. Vanuit de 
opbrengst wordt het secretariaat betaald. 
De schenkingen en projecten worden 

uit Iona-fondsen en fondsen op naam 
gefinancierd. Iona-fondsen zijn door het 
bestuur ingesteld met een bepaalde, of 
algemene doelstelling. Hieruit vindt ook 
de financiering plaats van jaarinitiatieven, 
eigen projecten en externe projecten 
waarvoor geen, of onvoldoende, fondsen 
beschikbaar zijn. Baten worden toe -
bedeeld aan de Iona-fondsen en aan de 
koersegalisatiereserve. Deze reserve is 
bedoeld om de schommelingen in de 
beurskoersen op te vangen. 

De begroting van de Iona Stichting is 
 indicatief. De meeste schenkingen kunnen 
we niet van tevoren begroten, koers-
resultaten zijn ook niet goed voorspelbaar 
en onze uitgaven zijn afhankelijk van de 
kwaliteit en urgentie van projecten die 
onze ondersteuning vragen. De Iona 
Stichting heeft de mogelijkheid om bijzon-
dere projecten te ondersteunen die de 
begroting op jaarbasis overschrijden. Dit 
is mogelijk door de hierboven beschreven 
fondsen structuur.

De volledige gecontroleerde jaarrekening 
kunt u vinden op onze website.
 
 Jan Huisman · penningmeester
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Verkorte balans per 31 december 2016
31-12-2016 31-12-2015

€ € 
activa

Vaste activa
- Materiële vaste activa 84.464 1 2
- Vastgoedbeleggingen 3.000.000 3.000.000
- Financiële vaste activa 14.146.217 13.571.436
- Langlopende vorderingen 1.050.000 1.550.000

Totaal vaste activa 18.280.681 18.121.438

Vlottende activa
- Vorderingen 180.746 78.874
- Liquide middelen 214.125 396.804

Totaal vlottende activa 394.871 475.678

Totaal activa 18.675.552 18.597.116

passiva

Eigen vermogen
- Stamkapitaal 6.000.000 5.962.159
- Vermogensfonds landbouwgronden 2.342.505 2.110.714
- Bestemmingsfondsen 5.333.803 5.156.618
- Koersegalisatiereserve 2.067.840 2.067.840

Totaal eigen vermogen 15.744.148 15.297.331

Voorzieningen 474.167 427.366

Schulden 2.457.237 2.872.419

Totaal passiva 18.675.552 18.597.116

1 . De gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn beide gewaardeerd tegen € 1. In 2016 heeft er een 

verbouwing van het pand in Amsterdam plaatsgevonden, de verbouwingskosten zijn deels geactiveerd. 

De gezamenlijke WOZ-waarde van deze panden bedraagt: € 1.596.500 (2015: € 1.509.000).
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Verkorte staat van baten en lasten 

Indicatieve
Realisatie 2016 begroting 2016 Realisatie 2015

€ € €
baten

Donaties, giften en schenkingen 1.399.172 1.000.000 1.866.660
Financiële baten 860.407 350.000 1.247.946
Overige baten 87.352 50.000 85.789

Totaal baten 2.346.931 1.400.000 3.200.395

lasten

Doelgerelateerde activiteiten 1.343.607 1.000.000 1.129.011
Personele kosten 261.459

400.000

271.105
Dotatie pensioenvoorziening 60.000 0
Huisvestingskosten 81.744 55.059
Afschrijvingskosten 9.385
Kantoorkosten 21.874 21.282
Overige algemene kosten 105.971 64.419
Financiële lasten 16.074 0 34.849

Totaal lasten 1.900.114 1.400.000 1.575.725

Saldo van baten en lasten 446.817 0 1.624.670

Saldo boekjaar te muteren op:
- Stamkapitaal 37.841 23.480

- Vermogensfonds landbouwgronden 231.791 613.407
- Koersegalisatiereserve 0 500.000
- Bestemmingsfondsen 177.185 487.783

Totaal 446.817 0 1.624.670
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Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x € 1.000)

2012 1 2013 2014 2015 2016
activa
Materiële vaste activa p.m. p.m. p.m. p.m. 84
Vastgoedbeleggingen 6.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Financiële vaste activa 10.214 11.785 12.722 13.571 14.146
Langlopende vorderingen 0 0 1.850 1.550 1.050
Vorderingen 0 84 72 79 181
Liquide middelen 1.845 617 169 397 214

Totaal activa 18.059 15.486 17.813 18.597 18.676

passiva
Stamkapitaal 5.889 5.917 5.939 5.962 6.000
Vermogensfonds landbouwgronden 3.376 915 1.497 2.111 2.343
Bestemmingsfondsen 4.474 4.658 4.669 5.157 5.334
Koersegalisatiereserve 1.043 1.043 1.568 2.068 2.068
Voorzieningen 454 483 461 427 474
Schulden 2.823 2.471 3.680 2.872 2.457

Totaal passiva 18.059 15.486 17.813 18.597 18.676

1. Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x € 1.000)

2012 1 2013 2014 2015 2016
baten
Schenkingen en overige baten 2.045 1.354 3.314 1.952 1.487
Financiële baten 1.171 723 1.325 1.248 860

lasten
Doelgerelateerde activiteiten -906 -794 -3.062 -1.129 -1.344
Secretariaat en dienstverlening -374 -365 -378 -412 -480
Financiële lasten -73 -98 -35 -35 -16
Dotatie voorziening 0 -3.070 -25 0 -60

saldo 1.862 -2.249 1.139 1.625 447

Saldo boekjaar te muteren op:
- Stamkapitaal 719 27 22 23 38
- Vermogensfonds landbouwgronden 563 -2.461 582 613 232
- Koersegalisatiereserve 255 0 525 500 0
- Bestemmingsfondsen 326 185 10 488 177

Totaal 1.862 -2.249 1.139 1.625 447

1. Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden



14

Overzicht bestemmingsfondsen

Stand per Schenkingen aan Uitbetaald Stand per 
Bestemmingsfondsen 31-12-2015  fondsen 2016 in 2016 31-12-2016

€ € € €

Themafondsen 1.416.922 212.504 206.235 1.423.191
Ondernemende fondsen 180.355 26.736 -12.280 219.371
Studiefondsen 206.119 62.718 111.140 157.697
Fondsen op naam 2.995.889 860.961 642.499 3.214.351

Totaal fondsen 4.799.284 1.162.919 947.594 5.014.609
Ionafondsen 357.334 409.321 447.461 319.194

Totaal bestemmingsfondsen 5.156.618 1.572.240 1.395.055 5.333.803

*Inclusief de posten uit de resultaatverdeling zoals 

weergegeven onder de verkorte staat van baten en 

lasten

Themafondsen zijn ingericht om diverse 

 initiatieven in lijn met de doelstelling van de 

stichting te steunen op het gebied van o.a. 

 pedagogie, gezondheidszorg, landbouw en 

voeding, religieuze dimensie van het leven en 

kunsten.Momenteel zijn 15 themafondsen actief.

 

Ondernemende fondsen zijn ingericht om 

leningen te kunnen verstrekken voor projecten 

met een ondernemend karakter waaraan een 

businessplan ten grondslag ligt. 

Studiefondsen zijn ingericht om leningen tot 

studiesteun te kunnen verlenen. 

Fondsen op naam zijn ingericht op initiatief van 

een particulier in samenspraak met het bestuur. 

Momenteel zijn 33 fondsen actief.

Iona-fondsen zijn fondsen ingesteld door het 

bestuur.

*
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Overzicht verloop bestemmings fondsen 2016
€ €

Stand van de bestemmingsfondsen per 1 januari 2016 5.156.618
Bij: Ontvangen schenkingen en overige inkomsten 1.395.055

Bestemming resultaat aan Ionafondsen 177.185
1.572.240

6.728.858
Af: Betalingen uit bestemmingsfondsen in 2016 1.395.055

Stand van de bestemmingsfondsen per 31 december 2016 5.333.803

Waarderingsgrondslagen

› De jaarrekening is opgesteld op basis van 

geformuleerde waarderingsgrondslagen die 

betrekking hebben op de jaarrekening als 

geheel. De in de balans opgenomen activa en 

passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, 

tegen historische kosten opgenomen. Als 

kortlopende vorderingen en schulden zijn 

verantwoord de bedragen die in het eerst-

volgende boekjaar zullen worden ontvangen 

respectievelijk betaald.

› De gehanteerde grondslagen van waardering 

en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaande jaar.

› De materiële vaste activa worden gewaar-

deerd tegen de aanschafwaarde minus 

afschrijvingen en worden in het kader van de 

doelstelling gebruikt. In het jaar van aanschaf 

wordt een geheel jaar afgeschreven.

› De vastgoedbeleggingen bestaan uit land-

bouwgronden en worden gewaardeerd tegen 

de aanschafwaarde, of tegen de marktwaarde 

indien deze lager is dan de aanschafwaarde.

› De effecten zijn gewaardeerd tegen de koers-

waarde per 31 december. Niet-gerealiseerde 

resultaten worden geboekt als resultaat.

› Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor 

zover niet anders is vermeld, de aan het boek-

jaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

Indicatieve begroting 2017
Begroting 2017

€
baten

Donaties, giften en schenkingen 1.000.000
Huur- en pachtinkomsten 50.000
Financiële baten 350.000

Totaal baten 1.400.000

lasten

Doelgerelateerde activiteiten 1.000.000
Personele kosten

400.000
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten

Totaal lasten 1.400.000

Saldo van baten en lasten 0
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Overzicht schenkingen 2016 

De creativiteit en initiatiefkracht van 
de aanvragers staat in het centrum 
van de aandacht bij toekenningen 
door het bestuur. Wij werken niet met 
een vooraf vastgesteld budget. In dit 
overzicht zijn alleen schenkingen boven 
€ 1.000,– vermeld. Op de website staat 
een overzicht van alle in de vergadering 
toegekende aanvragen.

Naast de vraag of een aanvraag in de 
doelstelling past is het belangrijkste 
criterium bij de beoordeling of een project 
consistent is, dat wil zeggen: creëert de 
aanvrager een samenhang tussen ideaal, 
doelgroep, aanpak en financieringsplan 
van het project.

Er zijn 388 aanvragen binnengekomen, 
waarvan het bestuur er 163  honoreerde. 
In het totaal kende het bestuur 
€ 1.352.607,– toe.

Algemene Antroposofie 

Mercurius VZW, Gent, 
België › € 2.000,– voor de 
Zomeruniversiteit Antroposofie 
2016.

Antroposofische Vereniging 
in België, Gent › € 3.000,– 
voor het project ‘Lichtbaken 
1917/2017’.

Stichting Herfstcongres, Zoetermeer 
› € 2.000,– voor het Herfstcongres 2016 
met als thema ‘Het raadsel van auto- 
immuunziekten & de balans van opbouw 
en Afbraakprocessen’.

Goetheanum Freie Hochschule für 
Geistewissenschaften, Dornach, 
Zwitserland › € 5.000,– voor de confe-
rentie ‘Healthy Earth, Healthy Body, 
Healthy Society’, November 2016 in Muhil 
en Karmuhil, India. 

Michaëldagen, Zeist › € 6.000,– voor de 
Michaëldagen in 2016. 

Impulsgroep ZWN, Den Haag › € 1.250,– 
voor de Schuifdeursessies; een project om 
de antroposofische visie op Vrijescholen 
opnieuw vorm te geven. 

Assoziative Drei zu Eins e.V., Stuttgart, 
Duitsland › € 1.000,– voor de Sylvester 
antroposofie bijeenkomst voor jonge 
mensen.

Antropofosche Vereniging in Zeist 
› € 4.075,– gerichte schenkingen.

Religieuze dimensie

€ 6.750,– gerichte schenkingen voor de 
Christengemeenschap.

Overzicht schenkingen 2016
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Biologisch dynamische en biologische 
landbouw

De Noorderhoeve, Schoorl › € 1.254,– 
voor deelname van twee medewerkers 
aan de landbouwconferentie te Dornach. 

Warmonderhof Groenhorstcollege, 
Dronten › € 1.500,– voor deelname van 
de Warmonderhof studenten aan de 
Landbouwconferentie 2016 in Dornach 
en een bezoek aan BD bedrijven in 
Zuid-Duitsland.

Bingn, Oslo, Noorwegen › € 5.000,– voor 
het project ‘Biodynamic Initiative in the 
New Generation Nordic’. 

Biologisch Onderzoek Gennep, 
Eindhoven › € 3.000,– voor het onder-
zoeksproject ‘Invloed van karakter, 
constitutie en gezondheid van de koe op 
haar melkkwaliteit’. 

Louis Bolk Instituut, Driebergen 
› € 20.000,– voor het vervolg van het 
project ‘Bij Boer Burger’. › €1.400,– 
gerichte schenkingen.

Estafette Odin/Project Divers en 
Dichtbij, Geldermalsen › € 10.000,– voor 
het project ‘Divers & Dichtbij, proeftuinen 
voor zaadvaste rassen’.

Werkgroep Aardig Beheer, Arnhem 
› € 2.000,– voor de theatervoorstelling 
‘ZAAI’, in het kader van het Monsanto 
Tribunaal 2016 in Den Haag. 

Garden of Fruition, Bangkok, Thailand 
› € 1.000,– voor deelname vanuit Thailand 
aan het Monsanto Tribunaal in Den Haag.

Demeter International e.V., Brussel, 
België › € 5.000,– voor het project 
‘Promoting Organic Plant Breeding in 
Europe’. 

Stichting Grondbeheer, Driebergen 
› € 110.500 gerichte schenkingen.

Boekuitgaven

De heer Rudi te Velde, Amstelveen 
› € 1.750,– voor de uitgave van de bundel 
Dionysius de Areopagiet.

De heer Paul van Panhuys e.a., Den 
Haag › € 1.000,– voor de uitgave van het 
boek Faust. 

Goetheanum, Medizinische Sektion, 
Dornach, Zwitserland › € 1.000,– voor 
de 3-delige uitgave ‘Menschenkundlichen 
Grundlagen der Sprachgestaltung’. 

Volkier Bentinck Stichting, Zeist 
› € 3.000,– voor de Engelse vertaling 
en uitgave van het boek ‘Medische 
Massagetherapie’ van Volkier Bentinck. 

Mevrouw Thea Giesen, Den Haag 
› € 5.500,– (waarvan € 3.000 gerichte 
schenking) voor de vertaling van het 
boek ‘Juf, ik ben een kunstenaar’; 
handboek voor een kunstzinnige sociale 
vaardigheidstraining. 

Uitgeverij Nachtwind, Hilversum 
› € 4.500,– (waarvan € 1.500,– gerichte 
schenking) voor het Vrijeschool 
Schilderlesboek ‘Kleur in de Klas’ van Jet 
Nijhuis. 

Culturele doelen

Mathijs Poppe & Elisa Heene, Gent, 
België › € 2.000,– voor de afstudeerfilm: 
‘Een land van woorden’, over een Pales tijns 
vluchtelingkamp aan de rand van Beiroet. 

Brainwash Festival, Amsterdam 
› € 4.000,– voor het Brainwash Festival te 
Den Haag.
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Petrarca, European Academy for the 
Culture of Landscape, Amsterdam 
 › € 2.000,– voor het project ‘Mapping 
Paradise’. 

Internationaal Poppentheater 
Festival, Dordrecht › € 1.500,– voor het 
Internationaal Micro Festival. 

Stichting Het Verhalenhuis voor 
kinderen, Broek in Waterland › € 5.000,– 
voor vier projecten van het Verhalenhuis.

Mevrouw Esmoreit Lutters, 
Driebergen › € 1.000,– voor het 
filmproject ‘Waar is mijn schaduw 
als er geen zon is?’. 

Stichting de Oude Kerk, 
Amsterdam › € 1.000,– voor het 
cultureel programma ‘Misericordia – 
op zoek naar Nieuwe naastenliefde’. 

Stichting Amsterdam Art, Amsterdam 
› € 3.000,– voor de ontwikkeling van de 
Masterclass Art Guide, in het kader van 
het Amsterdam Art Weekend. 

Stichting Volle Grond, Rekken 
› € 4.000,– gerichte schenking voor 
het kunst project ‘Bijna Vergeten 
Voorwerpen’. 

Drama en spraakvorming

Stichting Drempeltheater, De Lier 
› € 6.550,– (waarvan € 550,– gerichte 
schenking) voor het seizoen 2016/2017. 

Euritmie

Freie Eurythmie Gruppe, Stuttgart, 
Duitsland › € 1.400,– voor een uitvoering 
van de euritmie voorstelling ‘Ordo 
Virtutum, Hildegard von Bingen’ te Den 
Haag. 

Mevrouw Juliette van Lelieveld, Zeist 
› € 1.500,– voor de euritmie voorstelling 
‘Over de Grens’. 

Sjostakovitsj Projectgroep, Den 
Haag › € 5.000,– voor een euritmie/
orgelproject. 

Stichting ‘Uit Eigen Beweging’, Zeist 
› € 1.050,– voor de euritmie Zomerweek 
‘Ruimte’. › € 1.500,– voor het euritmie 

project ‘Mette Swaene’ i.s.m. 
euritmie projectgroep 

Zutphen. 

Stichting Boilerhouse, 
Den Haag › € 2.500,– 
voor de voorstelling ‘I 
Am The One I’ve Been 

Waiting For’. 

Stichting Euritmie, Den Haag 
› € 5.300,– voor de Euritmie Dagen, 

maart 2017 in De Zalen.

Gruppo Artistico Romano Amici dell’Eu-
ritmia, Rome, Italië › € 1.500,– voor het 
euritmie project ‘Planetensiegel’.

Centre for Creative Education/ Kairos, 
Plumstead, Zuid-Afrika › € 5.000,– voor 
de Kairos Euritmie Training 2016/2017. 

La Fabbrica, Incisa Scapaccino, Italië 
› € 4.500,– voor de euritmie voorstelling 
‘Face to face’.

Gezondheidszorg 

Escamp, Freiburg, Duitsland › € 20.000,– 
voor het project ‘Safety analysis of Anthro -
posophic Medicinal Products in manufac-
turers pharmacovigilance databases’. 

Goetheanum, Medizinische Sektion, 
Dornach, Zwitserland › € 15.000,– voor 
de International Postgraduate Medical 
Training.
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Begleitstudium Anthroposophische 
Medizin, Witten, Duitsland › € 12.500,– 
voor het voortzetten van de begeleidings-
studie antroposofische geneeskunde in 
2016. 

Hogeschool Leiden, Lectoraat 
Antroposofische Gezondheidszorg, 
Leiden › € 6.000,– voor de basisfinancie-
ring van het lectoraat. 

Europäische Allianz von Initiativen 
angewandter Anthroposophie, Brussel 
› € 2.000,– voor de eerste conferentie van 
Allianz Eliant, november 2016 te Brussel.

Associaçao Comunitária Monte Azul, 
Sao Paulo, Brazilië › € 5.000,– voor 
ambulante medische en therapeutische 
zorg voor mensen die dit zelf niet kunnen 
bekostigen. 

Kingfisher Foundation, Driebergen 
› € 15.000,– voor het project Methode-
Ontwikkeling voor Onderwijs, Kennis en 
Vaardigheden in de antroposofische en 
integratieve gezondheidszorg. 

Eye Care Foundation, Amsterdam 
› € 1.000,– gerichte schenking.

Heilpedagogie, gehandicaptenzorg 
en diverse therapie

Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners, Berlijn, Duitsland › € 2.500,– 
voor het project ‘Ukubona-Sehen mit 
Hand und Herz’.

Stichting Metaalkleurlicht, Den Haag 
› € 2.000,– voor het organiseren van een 
Metaalkleurlicht therapie-weekend. 

Stichting Mens en Muziek, Schoorl 
› € 1.500,– voor de conferentie Mens & 
Muziek in oktober 2016.

Cultureel Fonds Suriname, Zeist 
› € 3.000,– voor de start van een schapen-
fokkerij voor zorgboerderij Matoekoe. 

Lemniscate Foundation, Moskou, 
Rusland › € 2.500,– voor het Ita Wegman 
Opleidingscentrum in Moskou. 

Nordiska Förbudet för Läkepedagogik 
och Socialterapi, Noorwegen › € 5.000,– 
voor het eerste Wereld Congres voor 
mensen met een beperking, dat gehouden 
zal worden in Yekatarinaburg in 2017. 

Stichting Thedinghsweert, Tiel 
› € 3.000,– voor het project ‘Zorg voor de 
oudere gehandicapten’ 

Humanitaire projecten

SOIL, Pakistan › € 3.000,– voor een 
alfabetiseringsproject voor vrouwen in 
Pakistan. › € 1.000,– gerichte schenking 
voor noodhulp.

Vereniging het Syrische Comité, 
Hilversum › € 1.000,– gerichte schenking 
voor noodhulp.

Stichting Bootvluchteling, Zeewolde 
› € 1.000,– gerichte schenking.

Stichting Bloemendaal-Dogon, 
Aerdenhout › € 2.500,– voor de uitgave 
van een praktijkboek: ‘Lápproche péda-
gogique des Mots Imprimes’ voor een 
vrouwengroep in Mali. 

Mevrouw Ria Hage, Amsterdam 
› € 3.000,– (waarvan € 1.000,–gerichte 
schenking), voor een focusing training 
voor het Badilisha Community Center in 
Kenia.

Stichting SOS kinderdorpen, Amsterdam 
› € 1.000,– gerichte schenking.
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Stichting Rondom Baba, Delft › € 1.100,– 
gerichte schenkingen.

Artsen Zonder Grenzen, Amsterdam 
› € 1.170,– gerichte schenkingen.

Jongerenprojecten

Faust Team, Den Haag › € 12.000,– voor 
een Nederlandse jongeren Faust reis naar 
Dornach.

Adriaan Roland Holstschool VO, Bergen 
› € 4.000,– voor een schoolkamp op Texel 
voor de Taalklas (kinderen van 12-17 jaar).

Allgemeine Anthroposophische 
Gesellschaft Goetheanum, Zwitserland 
› € 38.000,– voor de Faust jongerenbijeen-
komst 2016.

The International Youth Initiative 
Program (YIP), Järna, Zweden › € 7.500,– 
voor de voortgang van YIP in het 
jaar 2016-2017.

Maatschappelijke doelen

Stichting Lotje&Co, Driebergen 
› € 1.000,– gerichte schenking 
voor een platform voor gezins-
leden en naasten van zorg-inten-
sieve kinderen.

Mevrouw Charlotte Eijsbouts, 
Amsterdam › € 2.000,– renteloze lening 
voor het project ‘Buurvis’.

Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners, Karlsruhe, Duitsland 
› € 10.000,– voor de Noodhulp 
Jaarbijeenkomst 2016.

Stichting Praat, Tuitjenhorn › € 1.000,– 
voor de uitbreiding van de activiteiten van 
de stichting. 

Stoere Vrouwen, Den Haag › € 1.500,– 
voor de campagne ‘Natural Beauty Case’.

Amada Zorgcollectief, Bergen 
› € 2.000,– voor de start van het Amada 
Zorgcollectief.

Stichtse Vrije School Zeist, Zeist 
› € 3.000,– voor het project ‘Integratie 
vluchtelingen in het culturele leven van de 
school’. 

Stichting Stemmen, Zeist › € 1.500,– 
voor de projectweek ‘Een Goed Verhaal’ 
met een afsluitend optreden in het AZC 
Zeist o.l.v. Leonard van Goudoever. 

Mevrouw Eva van Beek, Leiden 
› € 1.500,– schenking en € 1.500,– rente-
loze lening voor een traineeship bij 
‘Honesty by’, een duurzaam modehuis. 

Stichting De Balie, Amsterdam 
› € 2.500,– voor het 
programma ‘Wat maakt 
ons mens?’. 

Stichting Tante Lenie, 
Nieuw Bergen › € 2.500 
gerichte schenking 
voor gezinsweken voor 
gezinnen met langdurig 
zieke kinderen.

Stichting1, Leeuwarden › € 2.000,– 
gerichte schenking voor het project 
Maatwerk1; een maatjesproject voor 
nieuwkomers. 

MAEXchange BV, Den Haag › €30.078,– 
gerichte schenkingen.

Muziek

Nederlands Jeugd Strijkorkest, 
Amsterdam › € 1.500,– voor een tournee 
naar het Youth Festival Florence. 
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Nederlands Studenten Kamerorkest, 
Utrecht › € 1.000,– voor het project 
‘Nesko slaat toe!’; een aantal concerten in 
april 2016. 

Muziektheater Hollands Diep, 
Dordrecht › € 7.500,– voor het muziek-
theaterproject ‘Beeldenstorm’.

Stichting Muziek en visueel gehandi-
capten, Oostzaan › € 2.000,– voor een 
muziekworkshop voor blinde en slecht-
ziende kinderen.

Mevrouw Jorinde Gray, Maarn 
› € 2.000,– voor de financiering van een 
eigen viool. 

Kamerkoor Kwintessens, Den Haag 
› € 1.000,– voor het muziektheater project 
Lucifer.

Stichting het Nederlands Studenten 
Orkest, Utrecht › € 1.000,– voor de 65e 
tournee door Nederland in februari 2017.

Studentenkoor Amsterdam › € 1.000,– 
voor het SKCREA studenten koorproject.

VU Orkest, Amsterdam › € 1.000,– voor 
het project ‘het VU-Orkest droomt: ein 
Sommermorgentraum’.

Stichting Utrechts Studenten Koor en 
Orkest, Utrecht › € 1.000,– voor het 
project ‘Johannes: Bachs andere passie’. 

Pedagogie

Mevrouw Odile Fiscalini, Zeist 
› € 5.000,– renteloze lening voor finan-
ciering van de Drakepit Gastouderopvang 
Kleine Elf.

Platform VrijOnderwijs, Amsterdam 
› € 20.000,– voor het project Vrij 
Onderwijs.nl

NIVOZ, Driebergen › € 250.000,– voor 
het Nivoz forum ‘Onderwijs, Tact & 
Leiderschap’.

The Periodic Seminar in Russia, Moskou, 
Rusland › € 5.000,– algemene onder-
steuning voor het Jaar 2016/2017.

Vrijeschool Assen, Assen › € 1.000,– 
voor het project ‘Olympisch Kamp 
2016 Vrijescholen Noord Nederland’. 
Hogeschool Leiden, Vrijeschool Pabo, 
Leiden › € 2.000,– voor een kunstreis naar 
Londen. 

Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners, Berlijn, Duitsland › € 1.000,– 
voor de WOW dag 2016. 

Stichting Vrienden van 
Vrijeschoolonderwijs Kairos, Langbroek 
› € 7.500,– voor oprichting van het Kairos 
College in Amsterdam - Noord. 

Zwiazek Szkol i Przedszkoli, Warschau, 
Polen › € 3.000,– voor een zomercursus 
Vrijeschool pedagogie voor studenten, 
docenten en opvoeders. 

Institute for Curative Pedagogy and 
Social Therapy, St. Petersburg, Rusland 
› € 1.000,– voor deelname van acht 
Vrijeschool docenten en heilpedagogen 
aan de Internationale ‘Singing Conference’ 
in Lathi, Finland.

V.O.F. Hartman en van der Schoot 
t.h.o.d.n., Dordrecht › € 7.500,– rente-
loze lening voor de start van Heemhuys ’t 
Schaepje.

Stichting BEELDstroom, Gouda 
› € 1.000,– voor het natuur-onderwijs 
project ‘Trees of Wisdom’.

Symposium Gezondmakend Onderwijs, 
Amsterdam › € 1.505,- voor het 5e 
Symposium Gezondmakend Onderwijs
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› € 2.500,- voor het 6e Symposium 
Gezondmakend Onderwijs.

Waldorf Initiative Rusland, St. 
Petersburg, Rusland › € 1.500,– voor een 
bezoek van vier Russische Vrijeschool 
docenten aan de conferentie Mens en 
Muziek in Scorlewald. 

Centre for Creative Education, 
Plumstead, Zuid-Afrika › € 7.500,– voor 
de Early Childhood Development Training 
2016/2017.

Acacia, Basel, Zwitserland › € 5.000,– 
gerichte schenking.

Internationaal Hulp Fonds, Nijmegen 
› € 2000,– gerichte schenkingen.

Freunde der Erziehungskunts, Berlijn, 
Duitsland › € 5.000,– gerichte schenking

Fonds tot Steun Vrijeschool Den Haag 
› € 2.000,– gerichte schenking

Universiteit en antroposofie

Social Sculpture Research Unit, 
Headington, Oxford, Engeland 
› € 7.000,– voor de aanstelling van 
Wolfgang Zumdick als Senior Lecturer, 
met als onderzoeksgebied ‘Beuys and 
Steiner’. 

Stichting Geef om Cultuur, Amsterdam 
› € 2.000,– voor de Dag van het Mecenaat 
op 19 januari 2017.

Mevrouw Evi Koster, Leiden › € 4.972,– 
voor haar promotie onderzoek ‘De 
bijdragen van de antroposofische 
praktijkmethode aan de vorm-
geving van de individuele 
patiëntencompetentie’. 

Mevrouw Wil Uitgeest, Utrecht 
› € 29.998,– kwijtschelding renteloze 
lening voor het promotieonderzoek ‘Bang 
voor rood, geel en blauw?’. Wil Uitgeest 
promoveerde op 22 juni 2016.

Mevrouw Nicole Weerts, Utrecht 
› € 10.000,– renteloze lening voor een 
promotieonderzoek over ‘De saluto-
genetische effecten van antroposofische 
geneeskunde in het algemeen en van het 
werk in het Kindertherapeuticum in het 
bijzonder’.

Mevrouw Lisette Bastiaansen, 
Oosterhout › € 3.968,– voor een 
promotie onderzoek aan de Universiteit 
voor Humanistiek te Utrecht: 
‘Aan dachtige betrokkenheid in de relatie 
tussen leraar en leerling’. 

Alanus Hochschule Alfter, Duitsland

€ 3.000,– voor de verlenging van het 
docentschap van Pieter van der Ree in 
2016/2017. 

Mevrouw Marja van Vliet, Utrecht 
› € 4.800,– voor de afronding van het 
proefschrift ‘Integrative Medicine in het 
Medische en Verpleegkundige Onderwijs: 
de effecten van een Mind-body Medicine 
programma’. 

Onderwijs en Ontwikkeling

Er zijn 84 studie aanvragen 
ontvangen, waarvan het bestuur er 

37 honoreerde. In totaal heeft het 
bestuur € 88.888,–  toegekend 

voor studieleningen/
cursussen aan de volgende 

opleidingen: 

›  Waldorf Pedagogie, Witten-Annen.
›  Waldorf Pedagogie, Freie Hochschule 

Stuttgart. 
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›  Bijscholingscursus voor vrijeschool 
leraren, Kassel.

›  ‘Spiritual Science vs. Contemporary 
Design’, Goetheanum, 
Naturwissenschaftliche Sektion.

›  Sociale euritmie in de werkgebieden, 
cursus van Annemarie Ehrlich in 
Moskou.

›  Euritmie, Eurythmeum, Aesch.
›  Euritmie, Berliner Eurythmieschule.
›  Euritmie, Witten-Annen.
›  Euritmie, Eurythmeum, Stuttgart.
›  Euritmie, Stoimena opleiding, Zagreb. 
›  Euritmie cursus “Planetensiegel” van 

M. Hitsch in Dornach.
›  Euritmie therapie, Alanus/Den Haag.
›  Engels, Institut für Waldorf Pädagogik, 

Witten Annen.
›  Engels, master, Freie Hochschule 

Stuttgart.
›  Engelse Week in Dornach in oktober/

november 2016. 
›  Oriëntatie jaar van de Vrije Hogeschool 

Utrecht.
›  Seminar Bothmer Gymnastiek in Kassel. 
›  Interdisciplinaire basisopleiding, 

Academie voor Antroposofische 
Gezondheidszorg.

›  Zutphense zomerweek. 
›  Koninklijk Conservatorium, Amsterdam. 
›  Neue KUNSTschule, Basel.
›  Emerald opleiding, Den Haag.
›  Pedagogie, Witten/Annen.
›  Pedagogie, Zagreb.
›  Workshop ‘Wildwater, in the footsteps 

of Viktor Schauberger’. 
›  Leergang Radicaal Ander Leiderschap, 

De Andere Academie. 
›  Grundstudium Jaar in Dornach. 

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. Schenking 
kunnen gericht zijn op speciale werk-
gebieden of geoormerkt worden voor 
bepaalde projecten. Ook kan de besteding 
worden overgelaten aan het bestuur. 
Schenkingen aan de Iona Stichting zijn 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
onder de post giften.

Periodieke schenkingen: Veelvuldig 
wordt bij regelmatige schenkingen 
gebruik gemaakt van een “overeenkomst 
periodieke schenking”. Daarbij neemt 
de schenker zich voor om gedurende 
tenminste vijf achtereenvolgende 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 € 5000,–).

Meer informatie: Mocht u nog vragen 
hebben over periodieke schenkingen, 
legaten of testamenten, dan kunt u 
contact opnemen met ons secretariaat: 
020 6233 353.
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Jubileum  April 2016 vierden we 
het vijftigjarig jubileum van Iona. 
De bespiegeling die Désanne van 
Brederode hierover schreef (waaruit 
het citaat hiernaast) vormde de 
inspiratiebron voor het maken van een 
kijkdoos waarin de facetten van het 
Iona-gedachtegoed werden verbeeld.
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