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Geen Icarus
Ga ergens in het midden staan en trek
een ruwe cirkel in het opgebrande jaar.
Een voor in as en roet, zoals de maan
dit aan een zwarte hemel doet.
Ver buiten klokkentijd, onhoorbaar,
gloeit het na: wat stuivend omkwam
in de vlam, ermee is weggelekt.
Wat je verloor, was zoveel zwaarder
dan wat komt. Te moe voor het waarom?
Doe aan waartoe. Zaai gras. Zie toe
hoe het met nachtaarde wordt afgedekt
– wat moet, dat moet. Niemand die zegt:
zo is het goed, slaap zacht. God nee.
Sta pal in puin en rook. Dit is de kring
die zingt van gloednieuw groen rondom.
Vertrap geen kiem. Hoe ook gebroken al.
Ga mee. Wie diep in deze grond, als zon
in vuur, kan ondergaan – zijn wens
tot op het bot verschroeid, de veren pek –
hem groet een rijk dat wijder strekt.
Geen muur, geen hek. Zo woest,
oerledig knallend als het ooit begon.
Geen huis, niets om naartoe te gaan.
En toch al duiven in het rijpe graan.
En toch al druiven die op springen staan.
En duizend smalle paden naar een ander mens.
Désanne van Brederode
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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 richtinggevende 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.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017
De heer Edward de Boer · voorzitter
Mevrouw ir. Clarine van Lookeren Campagne · secretaris
De heer drs. Jan Huisman · penningmeester
Mevrouw Selma Steenhuisen
De heer ir. Maarten Roest Crollius
Mevrouw mr. Eleonore Sijmons
Secretariaat per 31 december 2017
De heer Ignaz Anderson · directeur
Mevrouw Sonja Telman · 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
De heer Dolf van Aalderen · erebestuurslid
De heer mr. Michiel ter Horst · erebestuurslid
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Jaarverslag Iona Stichting 2017
Bewegend Verbinden, Verbindend Bewegen
De samenleving is voortdurend in beweging. Net als de seizoenen
bevindt de maatschappij zich in een dynamiek van verandering,
ontwikkeling, ontplooiing. De Iona Stichting staat vol in deze
beweging en wil hierin bedding bieden en verbinden.
Verleden jaar schreven we ons jaarverslag met als thema: ‘Wakker
blijven voor wat ertoe doet’. Ieder van ons zal merken dat dit
primair een individuele aangelegenheid is. Blijf ik voldoende
wakker voor hetgeen er wezenlijk toe doet? Hoe weet ik dit; lees
ik dit in kranten, radio, tv of sociale media? Zo ja, hoe lees, luister
of kijk ik dan? Helpen we elkaar om wakker te blijven; of zelfs om
wakker te worden? Word ik wellicht in slaap gesust voor wat ertoe
doet of gemanipuleerd via commercieel opgezet hersenonderzoek
hetgeen me de indruk geeft dat iets er zeker toe doet?
De vraag naar onafhankelijke journalistiek, onafhankelijk onder
zoek, is actueler dan ooit. En zeker nu de laatste jaren ook
‘alternatieve feiten’ een rol gaan spelen bij de oordeelsvorming van
grote groepen mensen. Grootschalige systemen als de containeroverslag in Rotterdam kunnen op drift raken en stuurloos worden.
Het gevaar bestaat dat het doel waarvoor systemen ontwikkeld
zijn buiten zicht geraken. Uw en mijn profiel op internet laten
algoritmen bepalen wie wij zijn en wat er voor ons toe doet.
Complexe handelingen worden door de techniek van ons overgenomen, hetgeen ons grote voordelen kan opleveren, maar ons
ook afhankelijk maakt. Sinds het gebruik van navigatie-systemen
is ons vermogen tot het schatten van tijd en ruimte verbleekt.
Verdrongen door satellieten en techniek ligt het combineren van
waarnemingen niet meer aan de basis van ons zelfgevoel.
Met deze kleine, wellicht onschuldige, voorbeelden maken
we zichtbaar hoe techniek nauwelijks weg te denken valt uit ons
leven. Dit hoeft ook niet, wanneer we ons maar bewust zijn van
wat er gebeurt, wat we weg geven of, sterker gezegd, waar we
door afstompen. Techniek kan ons ook in positieve zin steunen,
bijvoorbeeld om het grote overzicht te behouden, tot ver over
de landsgrenzen heen. Naast het versnellen van ‘online’ contact
neemt de behoefte om ‘offline’ te vertragen toe. Menselijk
contact, de vele kleinschalige buurtinitiatieven, laten zien dat
zaken zelfvoorzienend, zonder bemoeienis van de overheid, in de
gemeenschap kunnen worden geregeld. Het saamhorigheidsgevoel
groeit en mensen voelen zich al snel weer gewaardeerd. Een
mooi voorbeeld is Tuinen van Greens, waarbij een biologische
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pluk- en moestuin wordt gecombineerd met een restaurant waar
mensen werkzaam zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook
kosteneffectief blijken deze initiatieven het vaak uitstekend te
doen. Er ontstaan onafhankelijke netwerken, welke de noodzaak
van anonieme, afhankelijke systemen aan het wankelen brengen.
Menselijke waardigheid toont haar levende kracht.
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Er zijn tegenwoordig veel innovaties gaande op het gebied van
energie, voeding, onderwijs en zorg. Daarmee tracht men de soms
logge, onbeweeglijke structuren te doorbreken. Transparantie,
betrokkenheid en kostenefficiëntie dragen hier succesvol aan bij.
Beweeglijke verbanden, coöperatieve oplossingen rond eigendom,
ketenbeheer in de voeding en kledingsector, deel-auto’s, energie-coöperaties of initiatieven als ‘circulair-phone’ geven de burger
moed. Gericht op het VMBO-onderwijs steunden wij het prachtige
initiatief IKcircuLEER; levende lessen over de circulaire economie.
Voorbeelden waarbij het niet in de eerste plaats om persoonlijk
gewin gaat, maar om rechtvaardigheid in de omgang met de ander
en met de aarde. Het feit dat de zon in een uur meer energie naar
de aarde straalt dan de hele mensheid in een jaar nodig heeft zou
ons aan het denken moeten zetten. Aan ons allen de opgave om
hier ecologische, sociale en technologische oplossingen voor te
bedenken. De Werelddoelen (Sustainable Development Goals) van
de VN helpen ons een handje bij het bepalen van wat ertoe doet.
Of we daar in ons leven naar handelen is aan ons allen. Echter, de
tijd dringt!
Wanneer aspecten als ecologie, sociaal inzicht en technologie
samen in harmonie en respectvol worden toegepast, kan er een
rechtvaardige, eerlijke visie op kapitaal, arbeid en natuur ontstaan.
We zien nieuwe gemeenschappen als ‘steden’ rond menselijk
initiatief ontstaan. Voorbeelden zijn een ‘Herinnering Muur’ binnen
een woonzorgcentrum Axion Continu in Utrecht en het project
Greenriver in India dat zorgt voor het herstel van een gezond
ecosysteem en een gezonde samenleving. De rol van samenwerken
tussen (plaatselijke of landelijke) overheid, het bedrijfsleven en
burgers sluit in de grotere voorbeelden hier weer als keten bij aan.
Subsidiëren, investeren en doneren gaan elkaar meer versterken
dan tot op heden gebeurt. Hoop en vertrouwen ontstaat door integrale, sociale en circulaire aanpak, waarbij de aarde en de medemens niet worden uitgebuit. Uit verschillende tentoonstellingen
van het afgelopen jaar, bijvoorbeeld, ‘De Stijl’, bleek dat 100 jaar
geleden ook gezocht werd naar een meer leefbare samenleving.
Vanuit hun denken als kunstenaar meenden de sociaal- maatschappelijk gedreven initiatiefnemers de uiteenvallende samenleving bij
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elkaar te houden. Beweeglijke verbanden ontstonden waarmee
‘nieuw-gebeeld’ werd. Kunst niet alleen ter decoratie en inspiratie,
maar ook sociale-kunst gericht op onze primaire levensbehoeften.
Een van onze aanvragers Stichting The Faketory, organiseerde in
2017 een festival waarbij ouderen werkten met kunstenaars aan het
thema ‘Ouderen bestaan niet’.
De Iona Stichting legt op meerdere manieren contact met vernieuwende bewegingen die een integrale opvatting rond mens en
wereld nastreven. Naast de vele projecten (zie pagina 21 t/m 30)
die wij, samen met onze schenkers en erflaters, steunen zijn er de
laatste jaren ook bij ons speerpunten zichtbaar geworden. Het mag
niet vreemd voorkomen dat dit de primaire levensterreinen van
onderwijs, zorg en landbouw/voeding betreft. Substantiële steun
gaven we onder andere aan het Nivoz, de Kingfisher Foundation
en het Louis Bolk Instituut. Evenals 100 jaar geleden willen wij met
een beweeglijke, creatieve geest het verband tussen organisaties
stimuleren en versterken.
Als internationaal werkende stichting is ons opgevallen dat wij
met het bijeen brengen van inspirerende mensen en het steunen
van projecten uit de gehele wereld niet alleen mondiaal zijn gaan
denken, maar ook mondiaal zijn gaan luisteren naar de overeenkomsten en de verschillen tussen de diverse culturen. Een goed
voorbeeld vormt onze architectuurtentoonstelling, welke sinds
eind augustus in, Manila, Iloilo en momenteel in de University of
the Philippines in Quezon-City wordt getoond. De projectleider,
Pieter van der Ree en de initiatiefneemster voor de Filipijnen Sarri
Tapelsen zijn in samenspraak gekomen tot een nieuw en meer
eigentijds concept: “Living Architecture”.
Tijdens ons herfstsymposium The Art of doing what really matters
hebben we ervaren dat er wereldwijd een grotere samenhang van
waarden wordt nagestreefd, die we tussen Oost (Oriënt) en West
(Occident) nieuw taal willen geven. Samen met een viertal onafhankelijke instituten willen we onderliggende ethische waarden
op het gebied van onderwijs, zorg en landbouw/voeding verder
exploreren. Tevens onderzoeken we met collega-fondsen waar op
deze terreinen meer samenwerking mogelijk is. Hierover leest u
meer verderop in dit verslag.
Bestuursontwikkeling en vernieuwing
De Iona Stichting ontwikkelt zich als levende organisatie en
kent, net als de mens, een eigen levensloop. Naar aanleiding
van het 50-jarig jubileum hebben we de antropologe Mevrouw
Dr. Janine Verdonk verzocht ons als organisatie een spiegel voor
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te houden Een twintigtal bevriende contacten – waaronder ook
kritische vrienden – werd gevraagd naar hun beeld van de Iona
Stichting. Naar aanleiding van haar terugkoppeling zijn wij als
bestuur in gesprek over de verschillende thema’s die in haar verslag
oplichtten: zichtbaarheid; transparantie; de impuls van de stichting
en een visie op de toekomst.
Het jaar 2017/2018 staat daarom voor ons als bestuur ook in het
teken van bezinning en vernieuwing. Wat is de oorsprong van de
Iona Stichting? Hoe zijn wij maatschappelijk actief en zichtbaar?
Wat vraagt de samenleving van ons als stichting voor de toekomst?
Bovengenoemde vragen nodigen uit tot verdieping, reflectie en
het vinden van heldere taal voor wat wij doen en nastreven. Het is
een spannend en constructief proces, waarmee wij als bestuur een
stevig, vernieuwend fundament leggen voor onze activiteiten in de
komende jaren. Een krachtig en kundig bestuur hoort hierbij.
In de Algemene Bestuursvergadering van afgelopen zomer
hebben wij ons bijvoorbeeld gebogen over de aard en kwaliteit van
de aanvragen. Hoe is ons besluitvormingsproces? Hoe wegen wij
ons oordeel en toetsen we de initiatiefkracht van een aanvraag?
Aan de hand van enkele concrete voorbeeldprojecten
hebben wij als bestuur besproken wat de aanvraag nu uniek en
aansprekend maakt. Wat is de Iona-kwaliteit in het project? Hoe
herkennen we deze kwaliteit. Dit blijkt veel meer te zijn dan alleen
een formele toetsing aan de statuten. Kent het initiatief bijvoorbeeld een sociale inbedding? Hoe wordt er samen gewerkt? Is het
project ook kunstzinnig in de ruimste zin? Wat is de maatschappelijk uitstraling én de verwachte meerwaarde van het initiatief?
Deze exercitie van het bestuur was zinvol en verhelderend en
bracht ons dichter bij de Iona-kwaliteit in de beoordeling van de
aanvragen. Het is van belang dat wij als bestuur onze besluiten
helder en gemotiveerd kunnen onderbouwen.
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Secretariaat en directie
Het belangrijke uitvoerende werk van de Iona Stichting wordt
gedragen door het secretariaat, aangestuurd door de directeur.
In het verlengde van het proces van zelfreflectie en ontwikkeling
kijken we ook naar de werkzaamheden van het bureau: hier vindt
immers het dagelijks contact plaats met zowel schenkers als
aanvragers. De medewerkers vormen een centraal knooppunt.
Wat vraagt de toekomst wat betreft attitude, teamontwikkeling
en communicatie? Vragen die wij als Iona-Stichting dienen op
te pakken. Medewerkers en bestuur in een verbonden samenhang. Als team.
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Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans,

Hoogleraar transitiekunde,
Erasmus Universiteit, Rotterdam.
Boek: ‘Verandering van tijdperk,
Nederland kantelt’

De Iona-Impuls
De doelstelling van de Iona Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin,
gericht op initiatieven van algemeen nut. Dit lijkt in eerste instantie
breed en algemeen. Echter, je kunt onmiddellijk de vraag stellen:
welke actuele ontwikkelingsvragen leven er in de samenleving?
Welke initiatieven van algemeen nut worden er opgenomen, waar
wij ons als stichting op hebben te richten?
De Iona Stichting heeft hierin een hele eigen signatuur, geïnspireerd door de antroposofie. Zij ondersteunt initiatieven die ondernomen worden vanuit een actuele impuls, die dienend zijn aan de
ontwikkeling van mens en aarde. In een verandering van tijdperk
(Jan Rotmans¹) leven er talloze betekenisvolle initiatieven als kiem
voor maatschappelijke vernieuwing.
Antroposofie is ooit gestart als een avant-garde beweging,
ingebed in een spirituele traditie. Wij leven in een tijd waarin de
antroposofie zich heeft verruimd en inmiddels taal heeft gekregen
die ook voor mensen buiten de antroposofische beweging
verstaanbaar is.
Als Iona Stichting voelen we ons verbonden met de bron, de
spirituele en kunstzinnige impuls van de oprichters. Tegelijkertijd
willen we een taal vinden die aansluit bij de hedendaagse maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij horen toegankelijkheid, transparantie, inbedding en een creatieve, scheppende inslag: de Muze.
Wij bieden als Iona Stichting een ontmoetingsplek – een knooppunt – aan schenkers en aanvragers; aan mensen die op zoek zijn
naar het vernieuwen van de samenleving vanuit een spirituele
dimensie en met een praktisch doelstelling.
De kunstenaar Joseph Beuys verbond kapitaal met goud en
gaf het daarmee een gewijd karakter. Rudolf Steiner verbond het
wezen van kapitaal met intuïtie: de scheppende ingeving die een
initiatief mogelijk maakt. Zowel de impuls om een initiatief te
nemen als de impuls om te schenken komen voort uit de dienende
intuïtie. Daarmee wordt ook aan geld een nieuwe dimensie meegegeven: het staat als goud voor vernieuwing, voor ontwikkeling en
voor transformatie van de samenleving.
Het logo van de Iona Stichting kent een kruismotief. Dit is
echter niet het traditioneel kerkelijke kruis, maar juist een wereldse
variant. Het symboliseert het knooppunt, het kruispunt, dat wij als
Iona Stichting willen zijn. De verticale verbinding van het spirituele
ideaal en de realiteit en de horizontale ontmoeting tussen schenkers en aanvragers. Dit alles in het licht van de scheppende intuïtie,
die de realisatie van projecten mogelijk maakt.
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In het verslagjaar 2017 zijn opvallend veel reeds bij ons bekende
projecten gesteund. Projecten waar we vertrouwen in hebben dat
ze het hierboven beschreven ideaal in praktijk brengen. De grootste
bijdragen gingen naar: onderwijs, zorg, landbouw/voeding,
jongeren en kunsten. Verder is het belangrijk te vermelden dat de
categorie ‘maatschappelijke doelen’ veelal door derden via ons zijn
gefinancierd. De Iona Stichting heeft besloten de samenwerking
tussen (lokale) overheid, bedrijven en burgers voorlopig actief te
moeten stimuleren middels de MAEX-impuls, de maatschappelijke
beurs van Nederland (zie: www.maex.nl/impuls).
Wij willen bijdragen aan een infrastructuur van menselijkheid,
op basis van een spiritueel en maatschappelijk ideaal. Hierin
herkennen wij de pijlers van het Handvest van de Aarde: respect
en zorg voor alle levensvormen, ecologische integriteit, sociale
en economische rechtvaardigheid in een wereld van democratie,
geweldloosheid en vrede.

Afscheid Désanne van Brederode
De komende jaarvergadering nemen wij afscheid van ons
bestuurslid en oud-voorzitter Désanne van Brederode. Désanne
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Voor 2018 hebben we een behoorlijk aantal samenwerkingsverbanden waarmee we nieuwe wegen willen verkennen.
Hiervoor geldt een paradoxaal uitgangspunt: ‘Autonomie door
Verbondenheid’. Vanuit verschillende disciplines werken wij samen
met vier onafhankelijke instellingen aan onze overeenkomstige
ethische waarden, te weten het Louis Bolk Instituut, het Van Praag
Instituut, het Nivoz en het Nederlands Centrum voor Inheemse
Volkeren.
Met het Lievegoed Academische Netwerk, dat deel uitmaakt van
de Iona Stichting, willen we een volgende stap zetten door meer
jonge wetenschappers uit ons Iona-netwerk te betrekken bij de
jaarlijkse bijeenkomsten; opnieuw een promovendi-dag te organiseren en actiever de dialoog aan te gaan over thema’s die er in de
samenleving toe doen. Via onze nieuwe website, die in de zomer
hopelijk online zal zijn, zal ook de zichtbaarheid van het academische netwerk toenemen. Verder zijn we samen met collega-fondsen
actief binnen het onderwijs initiatief De Bildung Academie.
Met het Gilde filantropie rond de Oude Kerk in Amsterdam
onderzoeken wij, samen met een mini-denktank – die deel
uitmaakt van de Nationale Denktank –, hoe we meer en actief
betekenis kunnen geven aan onze rol als filantropische instellingen
rond de kerk. Als laatste valt te noemen dat meerdere fondsen het
belang inzien van een Ombudspersoon voor Toekomstige Generaties.
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heeft vanaf 2011 als bestuurslid en van maart 2014 tot maart 2017 als
voorzitter een belangrijke bijdrage geleverd aan de Iona Stichting.
Op heel individuele wijze gaf zij invulling aan haar voorzitterschap.
Haar stijl van besturen werd gekenmerkt door een liefdevolle,
betrokken menselijkheid, actiegerichtheid en een diep gevoel voor
kunstzinnigheid en taal. Wij zijn haar dankbaar voor haar grote
inzet en zullen ook in de toekomst met haar verbonden blijven.
Als eerbetoon hebben we in dit jaarverslag enkele gedichten van
haar hand opgenomen, die de klank van Iona dragen.
Afscheid Jaap Sijmons
Jaap Sijmons heeft tijdens de Jaarvergadering van 2017 afscheid
genomen van ons bestuur. De vrijgekomen ruimte in zijn, al zeer
druk bezette, programma kan hij hiermee vol wijden aan zijn
bestuurstaken als voorzitter van de Antroposofische Vereniging in
Nederland. Met Jaap nemen we afscheid van een zeer bevlogen
bestuurder, die ook op juridisch en bestuurskundig gebied voor
de Iona Stichting van grote waarde is geweest. In het bestuur
stond hij sterk voor de academische impuls door zijn jarenlange
verzorging van het Bernard Lievegoed Academisch Netwerk. De vele
bijeenkomsten hebben de aangesloten academici geïnspireerd en
verbonden tot een krachtige werkgemeenschap. Onze band met
Jaap, uit vriendschap en door zijn andere bestuursfuncties, zal
zeker hecht blijven.
Afscheid Dennis Kerkhoven
Tijdens de jaarvergadering 2017 hebben we ook officieel afscheid
genomen van Dennis Kerkhoven. Dennis heeft als ondernemer
sinds 2012 meegewerkt in het bestuur. Zijn betrokkenheid bij
ecologie en economie, zowel lokaal als nationaal, hebben wij zeer
gewaardeerd. Vanuit een andere rol blijft hij zeker betrokken bij
ons werk.
Toetreding Eleonore Sijmons
Als bestuur zijn wij zeer verheugd met de toetreding van Eleonore
Sijmons. Met Eleonore hebben wij opnieuw een jurist in ons
bestuurlijke midden. Na enkele jaren in de advocatuur heeft zij nu
een internationale, toezichthoudende, rol bij De Nederlandsche
Bank. Eleonore brengt financieel-juridische deskundigheid en tegelijk een jeugdig elán met zich mee. Samen met Selma Steenhuisen
en Maarten Roest Crollius is zij inmiddels hard aan het werk om
het beleidsplan van de Iona Stichting te actualiseren.
Ignaz Anderson en Edward de Boer
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In memoriam
Uit de kring van vrienden en relaties
rond de Iona Stichting zijn de
volgende mensen in 2017 overleden:
De Heer Wim van Brederode
Vader van Désanne van Brederode
Geboren op 12 augustus 1922
Overleden op 9 maart 2017
Mevrouw Ghiga von Smiechowska
Oprichtster Studiefonds Marquartstein
Geboren op 28 september 1932
Overleden op 2 april 2017
De Heer Dirk Jan de Geer
Oud-Iona bestuurslid 1993-2007
Geboren op 9 november 1934
Gestorven 14 juni 2017
De Heer Ibrahim Abouleish
Oprichter Sekem – Egypte
Geboren op 23 maart 1937
Gestorven op 15 juni 2017
De Heer Ben Hendriks
Penningmeester Drempel Theater
en Stichting Delos
Geboren op 14 april 1938
Gestorven op 4 oktober 2017
Mevrouw Rösli Rienks - Läser
Schenkster van de Iona Stichting
Geboren op 7 januari 1919
Overleden op 9 december 2017
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Tuintip
Soms moet je planten voordoen
hoe te bloeien. Gewoon met groen
beginnen en de ruggengraat
geleidelijk ontrollen
tot hart en hals rechtop gaan staan,
maar zwenk- en wuifbereid.
Wervels waartussen
dun goud water kleine blaadjes vormt,
ribben die plots in samenhang
gaan zweven, generfd en geurdoorlatend durven worden:
de keuze tussen lelie, lisdodde en dille
hoeft niet gemaakt, citroenen
en amandelen niet afgewacht.
Vooral: geen wenkend
zuiden denken aan de horizon.
Het zijn maar pogingen
tot een post-bloesemkunde en het mag
op ademhalen lijken of op breken,
op beide tegelijk. Het kan
aan ongestemde vingers toch
die hoge oermuziek ontlokken
die enkel opmaat blijft.
Een reiken al naar herfst,
het afschudden van winter:
glanzende interval
of wankel pauzenummer –
het liefste zonder wortels,
in verzonnen grond.
Désanne van Brederode

Toelichting op de cijfers van 2017:
We zijn zeer verheugd met de grote
hoeveelheid donaties, giften en schenkingen, in 2017 ca. 2,4 miljoen euro. Dat
is ruim een miljoen meer dan in 2016.
Meer mensen hebben bij ons een fonds
op naam ingericht en sommigen hebben
hun fondsen op naam uitgebreid. Ons
stamvermogen is door gerichte schenkingen toegenomen, daarnaast hebben
we een nalatenschap mogen ontvangen.
We zijn onze schenkers dankbaar voor
hun blijk van ruimhartig vertrouwen. Door
het gunstige beursverloop is er een mooi
koersresultaat gerealiseerd: ruim één
miljoen 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 realiteit maar relatief zijn. Een deel van de financiële baten
(twee ton) is aan de koersegalisatiereserve
toegevoegd. Aan de uitgaven kant zijn de
bijdragen aan onze doelen toegenomen
tot ruim 1,5 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 bedrijfs
economisch 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 gecontroleerd door Maas accountants
B.V. Hun grote deskundigheid en scherpte
hebben tot een aantal verbeteringen
geleid.
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Financiële aspecten
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We verwachten dat de economische
situatie in de komende jaren voorzichtig
positief zal blijven, maar dat de risico’s
groot zijn. Op de langere termijn (meer
dan 10 jaar) hebben we vertrouwen in het
rendement van aandelen. Met name in
aandelen van duurzame ondernemingen.
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 bijna
74% van de portefeuille belegd in onder
nemingen en beleggingsfondsen die
streven naar een meerwaarde op milieuof 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 onvoldoende is te slaan. In dit gedeelte van de
portefeuille wordt (nog) niet gestuurd op
maatschappelijke meerwaarde. Een zeer
klein deel van deze obligatiebeleggingen
bevatten maatschappelijk controversiële
ondernemingen (bijvoorbeeld wapens,

sigaretten of casino’s). Eind 2017 was dit
percentage 0,2% van de portefeuille.
De Iona Stichting hanteert een systematiek van stamkapitaal en fondsen.
Het stamkapitaal maakt de continuïteit
van de Iona Stichting mogelijk. Vanuit
de opbrengst wordt onder andere het
secretariaat betaald. De schenkingen en
projecten worden uit Iona-fondsen en
fondsen op naam gefinancierd. Ionafondsen zijn door het bestuur ingesteld
met een bepaalde of algemene doel
stelling. Hieruit vindt ook de financiering
plaats van jaarinitiatieven, eigen projecten
en externe projecten waarvoor geen, of
onvoldoende, fondsen beschikbaar zijn.
Baten worden toebedeeld aan de Ionafondsen 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 niet voorspelbaar en onze
uitgaven zijn afhankelijk van de kwaliteit
en urgentie van projecten die onze ondersteuning vragen. De Iona stichting heeft
de mogelijkheid om bijzondere projecten
te ondersteunen die de begroting op
jaarbasis overschrijden. Dit is mogelijk
door de hierboven beschreven fondsen
structuur.
De volledige gecontroleerde jaarrekening
kunt u vinden op onze website.
Jan Huisman · penningmeester
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Verkorte balans per 31 december 2017
31-12-2017
€

31-12-2016
€

activa
Vaste activa
- Materiële vaste activa
- Vastgoedbeleggingen
- Financiële vaste activa
- Langlopende vorderingen

75.0801
3.000.000
14.612.263
850.000

84.464
3.000.000
14.146.217
1.050.000

Totaal vaste activa

18.537.343

18.280.681

712.033
667.623

180.746
214.125

1.379.656

394.871

19.916.999

18.675.552

6.267.500
5.763.025
2.581.005
2.267.840
494.785

6.000.000
5.014.609
2.342.505
2.067.840
319.194

17.374.155

15.744.148

489.526

474.167

2.053.318

2.457.237

19.916.999

18.675.552

Vlottende activa
- Vorderingen
- Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

passiva
Eigen vermogen
- Stamvermogen
- Bestemmingsfondsen
- Vermogensfonds landbouwgronden
- Koersegalisatiereserve
- Ionafondsen
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden

Totaal passiva

De gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn beide gewaardeerd tegen € 1. De gezamenlijke

WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.802.000 (peildatum 2016). In 2016 heeft er een verbouwing
van het pand in Amsterdam plaatsgevonden, de verbouwingskosten zijn deels geactiveerd.
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Verkorte staat van baten en lasten
Indicatieve
begroting 2017

Realisatie 2017
€

€

Realisatie 2016
€

baten
Donaties, giften en schenkingen
Financiële baten
Overige baten

2.445.224
1.078.346
114.924

1.000.000
350.000
50.000

1.399.172
860.407
87.352

Totaal baten

3.638.494

1.400.000

2.346.931

Doelgerelateerde activiteiten
Personele kosten
Dotatie pensioenvoorziening
Huisvestingskosten
Afschrijvingskosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten
Financiële lasten

1.525.067
267.378
40.000
56.190
9.384
19.507
74.110
16.851

1.000.000

0

1.343.607
261.459
60.000
81.744
9.385
21.874
105.971
16.074

Totaal lasten

2.008.487

1.400.000

1.900.114

Saldo van baten en lasten

1.630.007

0

446.817

lasten

Saldo boekjaar te bestemmen voor:
- Stamvermogen
- Bestemmingsfondsen
- Vermogensfonds landbouwgronden
- Koersegalisatiereserve
- Ionafondsen
Totaal

400.000

267.500
748.416
238.500
200.000
175.591
1.630.007

37.841
215.325
231.791
0
-38.140
0

446.817
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Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x € 1.000)
2013

2014

2015

2016

2017

activa
Materiële vaste activa
Vastgoedbeleggingen
Financiële vaste activa
Langlopende vorderingen
Vorderingen
Liquide middelen

p.m.
3.000
11.785
0
84
617

p.m.
3.000
12.722
1.850
72
169

p.m.
3.000
13.571
1.550
79
397

84
3.000
14.146
1.050
181
214

75
3.000
14.612
850
712
668

Totaal activa

15.486

17.813

18.597

18.676

19.917

5.917
4.409
915
1.043
249
483
2.471

5.939
4.405
1.497
1.568
264
461
3.680

5.962
4.800
2.111
2.068
357
427
2.872

6.000
5.015
2.343
2.068
319
474
2.457

6.268
5.763
2.581
2.268
495
490
2.053

15.486

17.813

18.597

18.676

19.917

passiva
Stamvermogen
Bestemmingsfondsen
Vermogensfonds landbouwgronden
Koersegalisatiereserve
Ionafondsen
Voorzieningen
Schulden
Totaal passiva

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x € 1.000)
2014

2015

2016

2017

1.354
723

3.314
1.325

1.952
1.248

1.487
860

2.560
1.078

lasten
Doelgerelateerde activiteiten
Secretariaat en dienstverlening
Financiële lasten
Dotatie voorziening

-794
-365
-98
-3.070

-3.062
-378
-35
-25

-1.129
-412
-35
0

-1.344
-480
-16
-60

-1.525
-427
-17
-40

saldo

-2.249

1.139

1.624

447

1.630

Saldo boekjaar te bestemmen voor:
- Stamvermogen
- Bestemmingsfondsen
- Vermogensfonds landbouwgronden
- Koersegalisatiereserve
- Ionafondsen

27
163
-2.461
0
21

22
-56
582
525
66

23
395
613
500
93

38
215
232
0
-38

268
748
239
200
176

Totaal

-2.249

1.139

1.624

447

1.630
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2013
baten
Schenkingen en overige baten
Financiële baten
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Toelichting op de bestemmingsfondsen
Stand per
01-01-2017

Bestemmingsfondsen
€

Schenkingen aan
fondsen 2017
€
€

Uitbetaald
in 2017

Stand per
31-12-2017
€

Themafondsen
Ondernemende fondsen
Studiefondsen

1.423.191
219.371
157.697

628.420
6.528
55.894

287.930
0
48.718

1.763.681
225.899
164.873

Fondsen op naam

3.214.351

1.105.777

711.556

3.608.572

Totaal bestemmingsfondsen

5.014.609

1.796.619

1.048.204

5.763.025

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 74 fondsen actief.
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Overzicht verloop bestemmingsfondsen 2017
€
Stand van de bestemmingsfondsen per 1 januari 2017
Bij:
Ontvangen schenkingen en overige inkomsten
Af:
Betalingen uit bestemmingsfondsen in 2017

5.014.609
1.796.619
1.048.204

-/-

Stand van de bestemmingsfondsen per 31 december 2017

Waarderingsgrondslagen

5.763.025

Indicatieve begroting 2018
Begroting 2018

·

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,

€
baten
Donaties, giften en schenkingen
Huur- en pachtinkomsten
Financiële baten

1.000.000
70.000
700.000

Totaal baten

1.770.000

tegen historische kosten opgenomen. Als
kortlopende vorderingen en schulden zijn
verantwoord de bedragen die in het eerstvolgende 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

gewaardeerd tegen de aanschafwaarde minus

lasten
Doelgerelateerde activiteiten
Personele kosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Overige algemene kosten

1.470.000

Totaal lasten

1.920.000

450.000

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-

resultaten worden geboekt als resultaat.
·

Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor

zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten opgenomen.

-150.000
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waarde per 31 december. Niet-gerealiseerde

Saldo van baten en lasten
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Overzicht schenkingen 2017
Overzicht schenkingen 2017

Algemene Antroposofie

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 bestuursvergadering
toegekende aanvragen.

Rudolf Steiner Archiv, Dornach,
Zwitserland › € 70.000,- voor de
(mede) financiering van de band
GA 90 Selbsterkenntnis und
Gotteserkenntnis.

Naast de vraag of een aanvraag in de
doelstelling past is het belangrijkste criterium bij de beoordeling of een projecten
consistent is, dat wil zeggen: creëert de
aanvrager een samenhang tussen ideaal,
doelgroep, aanpak en financieringsplan
van het project?
Regelmatig leest u de toevoeging
“gerichte schenking”. Hiermee duiden
wij een geoormerkte bijdrage aan uit een
Fonds op Naam. De Iona Stichting ziet
toe of dit past binnen de met de schenker
overeengekomen doelomschrijving.
Er zijn 352 aanvragen binnengekomen,
waarvan het bestuur er 169 honoreerde.
In het totaal kende het bestuur
€ 1.525.067,– toe.
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NAIRI Publishing House, Kiev,
Oekraïne › € 2.000,- voor het
Internetmagazine ‘Dytyna Waldorf’.
Karmakringen, Nunspeet › € 3.000,-,
gerichte schenking voor het project
‘Karma Scholing’.
Goetheanum Worldwide Meditation
Initiative, Dornach, Zwitserland
› € 5.000,- voor Living Connections, de
meditatie conferentie in juli 2017.
Goetheanum, Sektion für
Sozialwissenschaften, Dornach,
Zwitserland› € 4.500,- voor het ‘World
Social Initiative Forum’, september 2017
tot november 2018.
Goetheanum Freie Hochschule fur
Geisteswissenschaften, Dornach,
Zwitserland › € 2.000,- voor het
internationale Herfstcongres ‘Evolving
Morphology’, in oktober 2017.
Goetheanum, Sektion für Redende
und Musizierende Künste, Dornach,
Zwitserland › € 5.000,- voor het
project ‘Goetheanum Kunstwerkstatt’.
€ 6.000,- voor het onderzoeksproject
‘Humanisierung des Menschen durch
Literatur’.

Stichting Exploitatie Riouwstraat 1 Den
Haag (STER), Den Haag › € 15.000,- voor
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Europäische Allianz von Initiativen
angewandter Anthroposophie, Brussel,
België › € 5.000,- voor de 2e Eliant conferentie op 28 november 2017.
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het ‘Open Atelier project van ‘Kunst en
ontmoeting in de Zalen’.
Assoziative Drei zu Eins e.V.,
Stuttgart › € 2.000,- voor de Oud en
Nieuwjaarsbijeenkomst 2017/2018 in het
Goetheanum. Thema: ‚Wir sind ganz Ohr‘.
The Friends of Pavlovsk Society, St.
Petersburg, Rusland › € 1.050,- voor het
seminar ‘What one has to know to survive
in modern life’ in juni 2017.
Stichting Lievegoed, Zeist › € 2.000,voor de herdenking van de 25e sterfdag
van Bernard Lievegoed.
Antroposofische Vereniging in
Nederland (AViN), Zeist › € 7.500,- voor
de organisatie van de Michaeldagen 2017.
› € 12.425,- gerichte schenkingen.
Vereniging Vriendenkring Sekem, Den
Haag › € 1.450,- voor de organisatie
van een 3-daags programma met Helmy
Abouleish in september 2017.

Religieuze dimensie
De Christengemeenschap, Den Haag
› € 12.000,- voor de Internationale
Pinksterconferentie ‘Spelen met Vuur’ in
Den Bosch van 2 t/m 6 juni 2017.
Christengemeenschap in Nederland,
diverse afdelingen › € 9.000,- gerichte
schenkingen.

Beeldende kunst
Stichting Bindmiddel, Meppel
› € 3.150,- gerichte schenking voor een
kunstproject voor de gevorderde actieve
amateurkunstenaar in Drenthe, Friesland
en Overijssel. Uitgangspunt: op welke
manier is het landschap in staat antwoord
te geven op levensvragen.

Mevrouw Sandra Porter, Somerset,
Engeland › € 5.000,- gerichte schenking
voor Carborundum prints ten behoeve van
een solo tentoonstelling.

Biologisch dynamische en
biologische landbouw
Louis Bolk Instituut, Driebergen
› € 15.000,- voor het project Compost
ontwikkelen met kansen voor boer, keten
en consument-eerste fase (2017-2018).
€ 10.000,- voor het project Ontwikkeling
concept van systeemgerichte veredeling.
€ 1.000,- gerichte schenking voor het
project ‘Bij, Boer, Burger’.
Warmonderhof Groenhorstcollege,
Dronten › € 2.000.- voor deelname van
de Warmonderhof studenten aan de
Landbouwconferentie 2017 in Dornach.
Bingn, Oslo, Noorwegen › € 5.000,- voor
het jaar 2017 van het project Biodynamic
Initiative in the New Generation Nordic’.
Stichting Etica da Terra, Zeist › € 1.500,voor de verdere ontwikkeling van het
educatieve biologisch dynamische landbouwproject in Brazilië.
Stichting Tuinen van Greens, Den Haag
› € 8.000,- voor het stadstuin project
‘Tuinen van Greens’,
All-Russian Research Institute of
Phytopathology (FGBNU), Vyazë,
Rusland › € 2.000,- voor deelname
van drie Nederlandse sprekers aan een
congres in Rusland.
Biodynamic Agricultural Ass.
of Southern Africa (BDAASA),
Stellenbosch, Zuid-Afrika › € 5.000,voor het vervolg van de Biodynamische
landbouw cursus in Zuid-Afrika.
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Demeter International e.V., Brussel,
België › € 5.000,- voor het vervolg van
het project ‘Promoting Organic Plant
Breeding in Europe’.
Vereniging voor Biologisch
Dynamische Landbouw en
Voeding, Dronten › € 1.725,- voor
een reeks bijeenkomsten rond de
Landbouwcursus van Rudolf Steiner.
› € 5.200,- gerichte schenkingen.
De heer Johannes Weyens, Etikhove,
België › € 1.500,- voor de aanschaf van
een oven voor het project ‘Beweging voor
Nieuwe Broodcultuur’.
Bio-Stiftung Schweiz, Arlesheim,
Zwitserland › € 5.000,- voor de pilot van
het Bodenfruchtbarkeitsfonds.
Stichting Grondbeheer, Driebergen
› € 4.000,- gerichte schenkingen.
Emerson College, Forest Row, Verenigd
Koninkrijk › € 7.200,- gerichte schenking.

Fonds Onderzoek
Levenskrachten, Hilvarenbeek
› € 2.500,- voor de verdieping
van studie- en praktijkgroepen
(middels een vertaling/uitgave).
Vereniging voor Vrije Opvoed
kunst, Rotterdam › € 1.150,- voor
de uitgave van een boek over het
levensverhaal van Wim Veltman.
Economy Transformers, Almere
› € 2.000,- voor het boek ‘Hoe word ik
samenlevingskunstenaar’ en het ontwikkelen van bijbehorende online cursussen.
Goetheanum, Sektion für Redende
und Musizierende Künste, Dornach,
Zwitserland › € 7.000,- voor de uitgave
van de voordrachten die gegeven werden
tijdens de Apokalypsetagung 2017.
Stichting Rudolf Steiner Vertalingen,
Zeist › € 1.590,- gerichte schenkingen.
Uitgeverij Nachtwind, Hilversum
› € 1.500,- gerichte schenking.

Boekuitgaven
Verein KaBeiRoi Verlag Arlesheim,
Zwitserland › € 5.000,- voor het vertaalen publicatieproject ‘Bronnen van de
euritmie’; ontsluiten van het werk van
Werner Barfod.

Culturele doelen
De Houten Veer, Den Dolder › € 1.000,voor het ontwerpen, maken en verkopen
van duurzaam ecologisch houten
speelgoed.
Stichting Bee Foundation, Groenekan
› € 5.000,- voor het Theaterverhaal ‘Door
het oog van de Bijen’.

Mevrouw Klaartje de Vletter, Driebergen
› € 2.500,- voor de uitgave van een oefeningenboek kunstzinnige therapie.

Idéfix, Amsterdam › € 2.000,- voor het
‘Wakkere Ideeën Kabinet’.

Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners, Karlsruhe, Duitsland
› € 10.000,- voor het project ‘Die
Waldorfpädagogik und ihre Menschen.
Geschichte und Geschichten. 1919-2019.

Internationaal Poppentheater
Festival, Dordrecht › € 1.000,- voor het
Internationaal Micro Poppenfestival 2017
in september 2017. › € 1.600,- gerichte
schenking voor het Internationaal Micro
Poppenfestival, augustus/september 2018
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Mevrouw Renée Zeylmans, Zeist
› € 1.810,- voor een boek over aspecten
van het ouder worden.
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Inner Sense, Laren › € 1.500,- voor een
pelgrimage naar het graf van Hazrat Inayat
Khan in New Delhi en de Chisty Dargah in
Ajmir.
De heer Flore Lutters, Driebergen
› € 1.000,- voor de vliegkosten van
deelnemers aan het project ‘Europa
Unfinished Masterpiece’.
Stichting Kunst met Plezier, Midden
beemster › € 2.000,- voor het project ‘Uit
de Toon in C-oncert: de fluit van Assisi’.
Stichting The Faketory, Amsterdam
› € 1.000,- voor het Festival of Older
People. Ouderen werken samen met
kunstenaars aan het thema ‘Ouderen
bestaan niet’.
Veerle Coppoolse Experience Design,
Rotterdam › € 1.000,- voor het project
‘Metamorphosis Zoetrope’; een interactief
installatiekunstwerk.
Stichting Het Verhalenhuis voor
kinderen, Broek in Waterland › € 3.000,voor het project ‘Verhalen uit alle
windstreken’.
Delight Yoga BV, Amsterdam › € 3.000,voor de Inner Peace Conferentie 2017.
Stichting Farm of the World,
Schuinesloot › € 5.000,- voor de
Honeysuckle Blue(s) tuin, opnieuw opgebouwd voor Leeuwarden 2018.
Stichting Amsterdam Art, Amsterdam
› € 3.000,- voor het Amsterdam Art
Weekend / Students for Students in
november 2017.
Stichting Wijsgerig Festival Drift,
Amsterdam › € 1.500,- voor het Wijsgerig
Festival Drift 2018.

Drama en spraakvorming
De Nieuw Oost, Arnhem › € 5.000,- voor
de theatervoorstelling ‘De Aankomst van
de Titanic’.
Goetheanum, Sektion für Redende
und Musizierende Künste, Dornach,
Zwitserland › € 4.000,- voor de uitvoering van De Mysterie drama’s van Rudolf
Steiner, zomer 2018.

Euritmie
Alanus Europäisches Forum für Inter
kulturellen Dialog e.V., Alfter, Duitsland
› € 5.000,- voor het internationale
jongeren ontmoetingsproject ‘Eurythmy in
Progress’.
Sjostakovitsj Projectgroep, Den Haag
› € 5.000,- voor de zomersessie van
het Sjostakovitsj Euritmie Ensemble.
› € 10.000,- voor het euritmie/orgelproject
Adam – de mens tussen licht en donker.
Mevrouw José Vlaar, Amsterdam
› € 1.000,- voor het euritmie project
‘Monument voor de gestorvenen’.
Association for Promotion &
Development of Eurythmy Stoimena,
Zagreb, Kroatië › € 1.500,- voor reis- en
verblijfkosten examenkandidaten euritmie
naar Dornach.
Goetheanum, Sektion für Redende
und Musizierende Künste, Dornach,
Zwitserland › € 5.000,- voor de EuritmieSprachgestaltung-Fachkonferenz in april
2018.
Laboratorio Harmonia, VeneziaMalcontenta, Italië › € 3.000,- voor
de eindfase van de deeltijdopleiding
euritmie.
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Centre for Creative Education,
Plumstead, Zuid-Afrika › € 7.000,- voor
de Kairos Eurythmy Training 2017/2018.
Stichting Boilerhouse, Den Haag
› € 3.500,- voor het project ‘Whispering
Wall, door het oog van de nacht’ in
januari 2018.
Stichting ‘Uit Eigen Beweging’, Zeist
› € 2.000,- voor de euritmie voorstelling
“Het Rozenwonder in de moderne tijd”.
Internationaal Hulpfonds,
Nijmegen › € 2.000,- gerichte
schenking voor euritmie India.
Euritmie Impresariaat
Nederland, Zwolle › € 2.410,gerichte schenkingen.

Gezondheidszorg
Ned. Vereniging van Antroposofische
Zorgaanbieders (NVAZ), Zeist
› € 10.000,- voor de start van het Bernard
Lievegoed Onderzoekscentrum.
Begleitstudium Anthroposophische
Medizin, Witten, Duitsland › € 5.000,voor de begeleidingsstudie antroposofische geneeskunde in 2017.

Kingfisher Foundation, Driebergen
› € 15.000,- voor het project methode
ontwikkeling voor Onderwijs, Kennis en
Vaardigheden in de Antroposofische en
Integratieve Gezondheidszorg.
Bewust Zijn Magazine, Zutphen
› € 3.000,- voor de uitgave van de eenmalige natuurlijke kraamglossy ‘Moederen’.
Focusing Institute, New York,
Verenigde Staten › € 10.305,gerichte schenking

Heilpedagogie,
gehandicaptenzorg en
diverse therapie
Stichting Amerpoort,
Baarn › € 2.500,- voor de
Belevingstuin Christophorus
van de woongemeenschap
voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke beperking.
Stichting Klankspoor, Amsterdam
› € 5.500,- gerichte schenking voor het
project ‘Ambisonics in het Flevohuis’; de
productie van Soundscapes voor mensen
met dementie.
Asociación Familias Sierra Guadarrama/
Escuela Artabán, Galapagar, Spanje
› € 1.500,- voor de aanschaf van muziekinstrumenten voor muziektherapie op
school.

Stichting Herfstcongres, Zoetermeer
› € 2.500,- voor het 12e Herfstcongres in
november 2017 met als thema ‘Depressie’.

Stichting ZilverEsdoorn, › € 5.000,- voor
de tuin van een wooninitiatief voor jongvolwassenen met een beperking.

International Postgraduate Medical
Training (IPMT) Africa, Plumstead, ZuidAfrika › € 5.000,- voor de IPMT training
Afrika 2017.

Stichting Matoekoe, Lelydorp, Suriname
› € 1.500,- gerichte schenking.
Acacia, Basel › € 5.500,- gerichte
schenking.
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Goetheanum, Medizinische Sektion,
Dornach, Zwitserland › € 7.500,- voor
de International Postgraduate Medical
Training 2017.
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Stichting Sterrendaalders, Deventer
› € 2.000,- gerichte schenking voor de
Master opleiding euritmie therapie in
samenwerking met de Alanus Hochschule

Humanitaire projecten
Stichting Bootvluchteling, Zeewolde
› € 8.000,- gerichte schenkingen, bestemd
voor medische en psycho- sociale hulp
voor het vluchtelingenkamp Moria op het
Griekse eiland Lesbos.
Soil, Sargodha, Pakistan › € 1.000,gerichte schenking voor noodhulp.
Stichting Rondom Baba, Delft › € 1.100,gerichte schenkingen.
Rexroth Stiftung, Lohr am Main,
Duitsland › € 60.000,- gerichte
schenkingen.
Stichting SOS Kinderderopen,
Amsterdam › € 1.000,- gerichte
schenking.
Eye Care Foundation, Amsterdam
› € 1.000,- gerichte schenking.
Artsen zonder Grenzen, Amsterdam
› € 1.200,- gerichte schenking

Jongerenprojecten
Connect vzw, Gent, België › € 5.000,voor de Connect Conference 2017.
AViN Jeugdsectie, Zeist › € 2.000,- voor
een groepsreis met jongeren naar de
Februari dagen in Dornach.
Goetheanum, Youth Section, Dornach
› € 5.000,- voor de jongeren conferentie ‘Challenges of ourtime. Seeking
for a global consciousness by facing
myself’, april 2017. › € 6.000,- voor het

 nderzoeksproject: ‘Das spirituelle
o
Streben der Jugend – Bezeichnung unsere
Realität’.
United Network of Young Peacebuilders
(UNOY), Den Haag › € 3.000,- voor
het project Youth4Peace Training for
Euro-Med Peace trainers.
Stichting Young en Fair, Utrecht
› € 1.000,- voor het Masterclass weekend
Young and Fair 2017.
Stichting Youth Peace Initiative,
Amsterdam › € 2.000,- voor het
Vredesberaad ‘Future of Syria’.
Stichting Biography Foundation,
Amsterdam › € 7.500,- voor het project
Your Lab ‘Reis van de Held’.
The International Youth Initiative
Program (YIP), Järna, Zweden › € 7.500,voor de voortgang van het YIP project in
het jaar 2017-2018.
Association for Development of
Waldorfs Schools, Ljubljana, Slovenië
› € 6.000,- voor de Connect Conferentie
voor jongeren in 2018 in Slovenië.

Maatschappelijke doelen
Centrum voor Contextuele
Bijbelinterpretatie, Amsterdam
› € 2.000,- voor het project ‘Bridging
Gaps’; een ‘Community of learners’ voor
studenten.
MAEXchange BV, Den Haag › € 117.369,gerichte schenkingen.
Worldconnectors, Amsterdam
› € 3.000,- voor het project ‘Naar een
Ombudspersoon voor Toekomstige
Generaties in Nederland’.
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Musicians Without Borders, Amsterdam
› € 4.000,- voor het project ‘Welcome
Notes’; muzikale workshops voor kwetsbare vluchtelingen in noodopvangcentra
in Nederland.
Design for Humanity, Utrecht › € 4.000,gerichte schenking voor het project
‘Social Innovation Challenge: Connected
Generations’.
Frans’ Hike, Driehuizen › € 1.000,- voor
een wandeling om de herinnering aan het
werk van Pater Frans van der Lugt levend
houden.
IkcircuLEER, Zwolle › € 5.000,- gerichte
schenking voor het project ‘Ik circuleer, leren en werken in een circulaire
economie’.
Operatie Periscoop, Amsterdam
› € 2.200,- gerichte schenking voor Alf
Laila Walaila, een dialogenfestival
in Amsterdam-West.

Axioncontinu, Utecht › € 7.970,- gerichte
schenking.voor een ‘Herinnering Muur’ in
het woonzorgcentrum.
Smaackmakers, Amsterdam › € 5.000,voor het project ‘Sustainable and Healthy
Gastronomy’ in Costa Rica.
Universal Sufi Council, Wassenaar
› € 2.000,- voor het Peace Pledge Project.
Stichting Embassy of the Earth,
Amsterdam › € 6.000,- voor het project
‘Green River, good living in a healty
ecosystem’.
Stichting Tante Lenie, Nieuw Bergen
› € 3.500,- gerichte schenking voor
de organisatie van Gezinsweken voor
gezinnen met langdurig zieke kinderen.
Ecological Defence Integrity Ltd.,
Beeches Green, Engeland › € 3.000,voor de campagne
‘Mission Life Force’.
Stichting Stop Ecocide
Nederland, Amsterdam
› € 2.000,- voor het
project ‘Business and
ecocide prevention’,
eerste fase.

Landelijk Expertisecentrum
Sterven, Rotterdam › € 1.000,voor het symposium aandacht
voor sterven op 24 mei 2017 te
Baarn.
Joseph Wresinski Cultuur
Stichting, Amsterdam › € 2.000,voor het theaterproject ‘De OmZieners ‘;
een project over compassie, om mensen
die structureel in armoede leven een stem
te geven.

Tor zur Welt, Shaar la Olam – Bab
l’al Alem, e.V., Überlingen, Duitsland
› € 5.000,- gerichte schenking voor de
bouw van een aandachtshuis voor alle
religies in Israël.

Nederlands Studenten Kamerorkest,
Utrecht › € 1.750,- voor de projecten
Nesko 2017 vliegt uit’ en ‘NESKO 2018, vol
verhalen’.
Muziektheater Hollands Diep,
Dordrecht › € 3.000,- voor de nieuwe
voorstelling Julia & Romeo.
Geert Groote College Amsterdam,
Amsterdam › € 2.000,- voor het project
‘Peace is the hardest battle’; de opvoering
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Adriaan Roland Holstschool VO, Bergen
› € 3.000,- voor een Buddy project voor
nieuwkomers in de taalklas.

Muziek
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van het koorstuk ‘The Armed Man’ van
Karl Jenkins.
Goetheanum, Sektion für Redende
und Musizierende Künste, Dornach,
Zwitserland › € 3.500,- voor twee
projecten van de sectie: Een onderzoek
naar Rudolf Steiners voordrachten over
‘Das Tonerlebnis im Menschen’ en de
internationale Paasconferentie in het
Goetheanum.

Gezondmakend onderwijs, Amsterdam
› € 2.000,- voor het 7e symposium
Gezondmakend Onderwijs. › € 2.500,voor het 8e Symposium Gezondmakend
Onderwijs.
Aregnasan Vrije School Jerevan, Armenië
› € 1.000,- voor deelname van docenten
aan de Engelse Week voor Vrijeschool
leraren in Altenberg en de conferentie
voor muziektherapeuten in Moskou.

Vereniging Hofstads Jeugdorkest, Den
Haag › € 1.000,- voor een tournee naar
Roemenië.

The Periodic Seminar in Russia, Moskou,
Rusland › € 5.000,- voor de activiteiten
van het seminar in 2017.

Stichting Kamerkoor JIP, Utrecht
› € 1.000,- voor het project ‘... and I
become a wall’, een tournee naar Bosnië
Herzegovina.

Hogeschool Leiden Cluster Educatie,
Leiden › € 24.000,- voor het Lectoraat
Waarde(n)van Vrijeschoolonderwijs.

AJO Jeugdsymfonieorkest prov.
Utrecht, Leusden › € 2.000,- voor de
Jubileumtournee en een uitwisseling met
een Spaans Jeugdorkest.
Stichting Wega, Zoetermeer › € 3.000,voor de Wereld Lier conferentie, 20-27 juli
2018 in Zeist.
Stichting Rusalki, Oudorp › € 1.000,gerichte schenking voor het programma
‘Dagboek van de Zon’.

Pedagogie
NIVOZ, Driebergen › € 50.000,- voor het
internationale symposium ‘The Unfolding
of Human Potential’. › € 250.000,- voor
het Nivoz Forum 2017; een constructieve
dialoog over onderwijs met verschillende
belanghebbenden.
Asociatia Rudolf Steiner Brasov,
Roemenië › € 5.000,- voor de inrichting
van een nieuw gebouw voor de Sofia
kleuterschool.

Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners, Berlijn, Duitsland › € 1.000,voor de WoW dag 2017.
Zwiazek Szkol i Przedszkoli, Warschau,
Polen › € 2.000,- voor de zomercursus
Vrijeschool pedagogiek 2017.
De Bildung Academie, Kortenhoef
› € 10.000,- voor de ontwikkeling van het
Bildung jaarprogramma.
Waldorf School Windhoek, Windhoek,
Namibië › € 5.000,- voor de hostels voor
de kinderen.
Stichting Platform Dyslexie Nederland,
Leersum › € 2.500,- voor het project
documenteren en overdraagbaar maken
van de uitgangspunten van Alfa-bedding.
Centre for Creative Education,
Plumstead, Zuid-Afrika › € 8.000,- voor
de Early Childhood Development Training
2017/2018.
Eurasia Foundation, Palézieux,
Zwitserland › € 3.000,- voor het Happy
Schools Project in Vietnam.
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Vrijeschool Den Haag › € 1.500,- gerichte
schenking.

Diagnostiek en behandeling voor mensen
met een verstandelijke handicap.

Vereniging tot steun aan Anfortas,
Breda › € 1.600,- gerichte schenkingen

Onderwijs en Ontwikkeling

Universiteit en antroposofie
Stichting MalnuCure, Hilversum
› € 10.000,- voor het testen van een
voedingssupplement dat ondervoeding
tegen moet gaan.
Mevrouw Annemarie Abbing, Den Haag
› € 5.000,- voor het afronden van haar
promotieonderzoek naar documentatiemethoden van de kunstzinnige therapie.
Mevrouw Lisette Bastiaansen,
Oosterhout › € 4.012,- voor een
promotieonderzoek aan de Universiteit
voor Humanistiek naar ‘aandachtige
betrokkenheid in de relatie tussen leraar
en leerling’.
Universiteit Leiden: Werkgroep Filosofie
en Spiritualiteit, Leiden › € 3.100,voor de mini-symposia Filosofie en
Spiritualiteit.
Hogeschool Leiden, lectoraat
Antroposofische Gezondheidszorg,
Leiden › € 6.000,- voor de basisfinanciering van het lectoraat voor het jaar 2017.

Mevrouw Karin Houwing,
Amersfoort › € 8.500,- voor een onderzoek naar de 12 zintuigen als concept voor

Associazione Auriga, Rome, Italië
› € 4.000,- voor exploitatiekosten van
‘Auriga’; een driejarige opleiding spraakkunst Italiaanse taal.
Goetheanum, Naturwissenschaftliche
Sektion, Dornach, Zwitserland
› € 4.000,- voor een groep studenten uit
China/Taiwan, deelnemers aan het zomerkamp ‘Bridging the Science & Art’.
Er zijn 58 studie aanvragen ontvangen,
waarvan het bestuur er 16 honoreerde.
In totaal heeft het bestuur € 45.354,toegekend voor studieleningen/cursussen
aan de volgende opleidingen:
›› Master Geografie/Biologie aan de Freie
Hochschule Stuttgart
›› Bothmer gymnastiek in Dornach
›› Schildertherapie, Stichting Emerald,
Den Haag
› Euritmie therapie, Alanus
Hochschule, Den Haag
› Sociale euritmie, Moskou
› Euritmie aan het
Eurythmeum te Aesch
› Euritmie, Eurythmeum
Stuttgart
› Euritmie therapie voor tanden;
cursus St. Petersburg
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Mevrouw Nicole Weerts, Utrecht
› € 10.000,- renteloze lening voor het
vervolg van een promotieonderzoek
naar de salutogenetische effecten
van antroposofische geneeskunde in
het algemeen en van het werk in
het Kindertherapeuticum in het
bijzonder.

Waldorfschule Dnepropetrovsk,
Dnepropetrovsk › € 1.500,- voor bijscholing in Duitsland van 3 leraren, zomer
2017.
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› Seminar antroposofische geneeskunde,
Akademie Gaad, Freiburg
› Palliatieve zorg, Nederlands Instituut
voor Stervensbegeleiding
›› Tussenjaar, Vrije Hogeschool, Zeist
›› Basisjaar antroposofie, Goetheanum,
Zwitserland
›› Lerarenopleiding Zagreb, Kroatië
›› Master euritmie therapie, Den Haag
›› Cursus Ecovillage Design Education
Program, Findhorn, Groot Britannië
›› Engelse week voor Vrijeschool leraren in
Altenburg, Duitsland
›› Cursus redigeren, Schrijversacademie
(gerichte schenking)

Alle subsidies die de Iona Stichting
heeft verstrekt zijn mogelijk gemaakt
door grote en kleine schenkingen
en nalatenschappen. Vrienden en
schenkers uit het verleden en heden
vormen de belangrijke pijlers voor onze
financiële basis.
Schenkingen kunnen éénmalig
worden gedaan, maar ook regelmatig.
Schenkingen kunnen gericht zijn op
speciale werkgebieden of geoormerkt
worden voor bepaalde projecten. Ook
kan de besteding worden overgelaten
aan het bestuur. Schenkingen aan de Iona
Stichting zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de post giften. Voor
de aftrekbaarheid gelden de bekende
grenzen van ten minste 1% en ten hoogste
11% van uw belastbare som. Periodieke
schenkingen kennen deze grenzen voor
aftrekbaarheid niet.
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.
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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1016 bx Amsterdam
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Zonder titel
Het was nog niet af, maar wat gaf dat?
Het stond of lag of hing erbij alsof we er
op zomaar een dag, een vrij uur
aan verder konden werken –
ieder voor zich of samen. Jij aan de ene,
ik aan de andere kant ervan,
naar elkaar toe of van elkaar af,
richtingen op, hoogtes in. Vele.
De breedte, de bodem in, het raam uit:
nog zoveel wat eraan zou kunnen worden
toegevoegd, onmerkbaar. Het leek
erg ruimtelijk te willen zijn. Immens.
En godzijdank niet dwingend imposant.
Tinten hielden we gedekt en naturel,
met lichte voorkeur voor herfst en huid,
schaduw, textuur, voor de ongladheid
van de toevalstreffer, de gemorste spat.
Kwast, mes, hamer, naald en draad.
Slijptol, draaischijf, schaar, schaaf, guts.
Alleen die woorden al! Terwijl we toch
genoeg aan onze handen hadden
en amper deden aan plannen en overleg:
met de mond bliezen we glas
waarin hooguit de vlam bestond,
drinkwaar voor drinkbaar vuur. En dat,
onder het heruitvinden van
het ei-groenste e-mineur, vliesdun.
Het had van alles in zich om
een paradijs te zijn: want wij pasten erin.
Het zat bij vlagen als gegoten. Appels
hingen we er niet op. Te werkelijk.
We kozen voor takken waaraan
nog hier en daar een kleine lamp
in bladvorm. Daar rondom schemer,
iets van maan, van winter, van het einde.
Voordat die intrad lieten we het zo.
Goed wetend dat het nog veel beter kon,
maar even simpel: stuk aan overdaad.
Zoals je soms een regel open laat.
Opdat wat niet te maken is, bestaat.

Désanne van Brederode

Wassily Kandinsky, Compositie IV, 1911
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