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Iona Stichting
Op 17 maart 1966 werd op initiatief van Jan van der Linden en
zijn echtgenote Ernee van der Linden-’t Hooft de Iona Stichting
opgericht.

De Iona Stichting is een internationaal werkende instelling ten
dienste van cultuurvernieuwende initiatieven en ontwikkelingen.
De stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de
antroposofie, zonder zich overigens in haar doelen tot de antroposofie te beperken.
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Jaarverslag 2005
Voorwoord
Vooruitziend naar ons veertigjarig jubileum op 17 maart 2006 bieden wij u met genoegen ons jaarverslag 2005 aan.
Allereerst vindt u een verslag over onze activiteiten in 2005.
Vervolgens is de structuur van onze stichting beschreven. Aan het
slot vindt u het financieel verslag en een overzicht van de genomen
bestuursbesluiten.
Wij willen van harte onze dank uitspreken aan allen die feitelijk,
individueel of in werkgroepen, meewerkten aan de realisatie van
onze doelstellingen.
Even hartelijk danken wij ook de schenkers, die ons de financiële
basis verschaften om deze activiteiten mogelijk te maken. Ook zijn
wij dankbaar en vol bewondering voor al die initiatiefnemers en
projectmedewerkers die zich tot ons hebben gewend. Op de meest
verschillende plaatsen in de wereld, vaak onder moeilijke omstandigheden, zetten zij zich in om hun culturele en humanitaire taken
te vervullen.
Tenslotte gedenken we met respect en dankbaarheid degenen, die de
Iona Stichting in hun testament bedachten.
Op 17 maart bestaat de Iona Stichting veertig jaar. De voorbereiding van die feestelijke dag heeft belangrijke mensen op ons pad
gebracht. Klaas van Egmond, directeur van het Milieu- en
Natuurplanbureau, Matthijs Schouten, hoogleraar Natuur- en
landschapsbescherming en Allerd Stikker, voorzitter van de
Ecological Management Foundation zullen ons op deze lustrumdag
over hun impulsen voor de toekomst vertellen. Vanuit de Iona
Stichting willen we dit samenvatten onder het thema van de middag: De natuur als spiegel voor culturele diversiteit en eigenheid.
Met hoop en vertrouwen zijn wij het nieuwe jaar 2006 ingegaan,
waarbij wij opnieuw uitzien naar uw meedenken, meeleven en
meedoen met nieuwe projecten, of deze nu op ons afkomen of dat
we ze zelf initiëren.

Namens het bestuur en de medewerkers,
Ignaz Anderson
directeur
Iona Stichting Jaarverslag 2005
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De Iona Stichting in 2005
Algemene impressie van het bestuur
Op 24 april 2005 zijn alle Iona-bestuurders – met hun partners – in Hattem te
gast bij het erelid van de Stichting mevrouw Jops van Beuningen-Chabot.
Wij verdiepten ons in het beeld van de oer-Hollandse Zwaneridderlegende dat
verwijst naar de geleefde innerlijkheid, de doorleefde scholingsweg in de dagelijkse werkomgeving. Helias gaat volgens het verhaal de wereld in om daar zijn opgaven te vinden. Maatschappelijk engagement vanuit innerlijke waarden – dat is wat
de Iona Stichting nastreeft.
Vanuit deze gezindheid is onze nieuwe directeur van wal gestoken. Volop betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen, hetzij in het onderwijs, hetzij op ecologisch vlak, hetzij met de mensen die op zijn pad komen, bruisend, zoekend, nieuwe contacten aanborend. De kennis en tradities van de senioren in het bestuur
werken als wind in de zeilen.
Een verder bezinningsproces is op gang
gebracht doordat het bestuur besloten heeft
een website te ontwerpen, een proces dat
begint bij de hernieuwde formulering van de
eigen identiteit: zijn wij in de eerste plaats een
antroposofische stichting of zijn wij meer in
het algemeen een cultuurfonds, met op de achtergrond antroposofische inspiratie? Een
wezenlijke vraag, die het verdient steeds weer
met elkaar te bespreken. U vindt het huidige
resultaat in dit jaarverslag en in de nieuwe
website www.iona.nl.

www.iona.nl

Iona Stichting
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We waren blij met een opmerking die op de
jaarlijkse promovendi-ontmoetingsdag werd
gemaakt over het klimaat van aandacht en
interesse dat werd ervaren; men voelde de
ruimte om vrijuit te spreken. Waardering voor
het vrijplaats-karakter van de Iona Stichting.

Europese activiteiten vormden wel het leeuwendeel van het werk, maar ook met projecten
in andere delen van de wereld kwamen wij in
verbinding.
De samenwerking met een buitenlandse en
twee binnenlandse overlegstructuren van collega-stichtingen was bijzonder vruchtbaar en
onze directeur werd, als nieuweling in deze
gezelschappen, plezierig en hartelijk opgenomen. Verderop vindt u de namen van
instellingen waarmee nauw wordt samengewerkt.

Wij ontvingen 457 subsidieaanvragen; voor 330 projecten en 127 voor studiefinanciering. Van de 330 projectaanvragen werden 174 in de voorbereidende fase
of na behandeling in het Dagelijks Bestuur afgewezen. De overige 156 aanvragen
werden toegewezen. De lijst vindt u achter in dit jaarverslag.
127 aanvragen voor studiefinanciering werden voorgelegd aan Afke van Aalderen,
die samen met de directeur een mandaat heeft om deze af te handelen volgens de
daarvoor door het bestuur vastgestelde criteria. Bij het onderdeel werkbezoeken
vindt u hierover meer.

Bestuursactiviteiten
Het Algemeen Bestuur komt elk kwartaal ter vergadering bijeen. Het Dagelijks
Bestuur vergadert in een maandelijks ritme. De aanvragen van de afgelopen
maand worden daar behandeld en beantwoord. De vergaderingen beginnen steeds
met een kleine inhoudelijke bijdrage van een van de bestuursleden – gedachte,
beeld, ingeving – aansluitend bij de Grondsteen, een meditatieve tekst die Rudolf
Steiner bij de oprichting van de Antroposofische Vereniging heeft geformuleerd..
Naast de komst van een nieuwe directeur zijn er allerlei nieuwe bestuursactiviteiten ontplooid. Wij kozen na rijp beraad een nieuwe vermogensbeheerder. Wij initieerden een actie voor het stamkapitaal, ten einde ons veertigjarig lustrum op een
stevig fundament te kunnen vieren. Wij gaven opdracht voor de ontwikkeling van
een website. Wij trokken naar het Museum Naturalis in Leiden, waar in het kader
van ons beeldende kunstenjaar het Symposium Kunst, Wetenschap & innerlijke
Vrijheid een klinkend succes bleek te zijn. Wij stonden om twee uur in de nacht
met pech op de weg in België, terugrijdend van de opening van onze tentoonstelling over Organische Architectuur in het mamac museum voor moderne kunst in
Luik. Wij werden lid van het FiN, de vereniging van Fondsen in Nederland en
ontmoetten de Duitse antroposofische collega-stichtingen. Wij namen in WenumWiesel tijdens een algemene bestuursvergadering de beslissing, dat wij in ruimere
mate dan in het verleden eigen activiteiten van de Iona Stichting mogelijk zullen
maken, wanneer inspiratie en goede contacten op onze weg komen. Een voorbeeld
hiervan is het initiatief van Dolf en Afke van Aalderen om de indrukwekkende
uitvoering van de Goetheanum Bühne Sieben Worte Christi eind maart naar
Nederland te halen, waarvoor zij een gedegen inhoudelijke voorbereiding onder
leiding van Christine Gruwez op touw zetten. Wij herdachten in een bijzondere
bijeenkomst in november de een jaar tevoren overleden stichtster van de Iona
stcihting Ernee van der Linden-’t Hooft. Wij trokken naar Breda, voor de opening
van Juke Hudigs tentoonstelling over de legende van Christoforus. Wij kwamen
naar Alfter bij Bonn, waar Pieter van der Ree werd geïnstalleerd in de Iona
Leerstoel voor Organische Architectuur. Wij verkochten een stuk weiland in
Ansen aan Natuurmonumenten.
Deze lijst is allerminst compleet; het geeft een beeld van de bestuursactiviteiten.

Financi‘le werkgroep
Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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Binnen het algemene bestuur is er een financiële werkgroep gevormd die enerzijds beleidsvoorbereidend werkt en anderzijds per kwartaal evalueert met de vermogensbeheerder. In 2005 hebben wij B.A.van Doorn & Comp. bv. als nieuwe

vermogensbeheerder gekozen. Overeengekomen is dat de verhouding aandelen obligaties afhankelijk van de markt zal kunnen variëren tussen 50/50 en 60/40
procent. Van Doorn is gespecialiseerd in beleggingen in trackers en legt op ons
verzoek in onze portefeuille een accent op groene, duurzame en maatschappelijk
verantwoorde wijzen van ondernemen. Onze opdracht is om in dit opzicht in de
voorhoede te marcheren, zonder evenwel voor de muziek uit te lopen.
De economische werkelijkheid maakt kapitaal tot een volatiel begrip: aandelen
stijgen en dalen met de markt mee, ja ook obligaties tonen na herbelegging wisselvallige inkomsten. Wij pleegden overleg met onze vermogensbeheerder en zijn
er dit jaar toe overgegaan om de secretariaatskosten te garanderen uit de contante
opbrengsten van onze beleggingen, zonder onderscheid tussen aandelen en obligaties. Het stamkapitaal levert daarmee in de praktijk beter berekenbare inkomsten
dan in het verleden.
Omwille van de transparantie hebben wij besloten om de koerswinsten en koersverliezen zichtbaar te maken in onze jaarrekening. Om de Stichting niet rijker te
rekenen dan zij is, storten wij een belangrijk deel van onze koerswinsten in een
egalisatiereserve. Ondanks de fraaie beleggingsresultaten van 2005 bleef er dit jaar
na deze operatie niets over, omdat de verliezen van 2001 nog niet volledig zijn
ingelopen,
Door de nieuwe wijze van verslaglegging van de vermogensbeheerder is de totale
stroom van contante inkomsten uit de beleggingen enigszins redelijk te voorspellen, zodat wij vanaf heden een meer realistisch beeld van het te verwachten jaarinkomen in de begroting kunnen opnemen, dan wij vroeger gewend waren.
Nadere bijzonderheden vindt U in het financiële jaarverslag.

Directie en Secretariaat
Mevrouw Afke van Aalderen-Timmerman werkt een dag per week aan de afhandeling van de studiebeurzen en peetschappen en zij bezocht in dit verband zo veel
mogelijk de opleidingen, waarvan wij de studenten steun verlenen. Toekenning
van beurzen geschiedt in samenwerking met Ignaz Anderson.
Mevrouw Sonja Bönisch verzorgt in de regel van maandag t/m vrijdag het secretariaat en de boekhouding en is in de organisatie de spil die alles weet.
Mevrouw Frouke Flieringa verzorgt op woensdag en donderdag het secretariaat en
verwerkt alle aanvragen en bestuursbesluiten.
Dolf van Aalderen, erelid van het bestuur, was dit jaar steeds met raad en daad
beschikbaar.

Ter nagedachtenis

Iona Stichting
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In het jaar 2005 hebben wij afscheid moeten nemen van vriendinnen en vrienden,
met wie wij sterke banden hadden.
Onze gedachten gaan terug naar Minnie Dubourcq, Frans Smith, Caroline de
Pree, Wijnand Mees, Taciano Zusarte, Georg-Wilhelm Schmidt, Nico de Bruin,
Herman van Lawick en Arne Klingborg. Over een aantal willen wij hier iets meer
vermelden.

ÒMoeder met kindÓ ontmoetingsruimte Christengemeenschap Stuttgart

Mevrouw Gisele Monique (Minnie)
Dubourcq overleed op 13 maart te
’s-Gravenhage. Minnie was van
1975 tot 1980 werkzaam op het
secretariaat; een kundige secretaresse, die ook veel vrolijkheid en
jeugdig elan kon inbrengen. Twee
grote projecten uit die tijd, waaraan
zij meewerkte, waren de
Nederlandse uitgave van het boek
‘De Vrije School’ en de congressen
‘Tijd en Ritme’.
De Heer Frans Smith overleed op
26 maart te Amersfoort. Frans was
een innemend mens, een kundig,
toegewijd tandarts en een cultuurdrager. Hij wist op voorbeeldige
wijze zijn spirituele inspiratiebron,
de antroposofie, en zijn kunstzinnige interesse, de muziek, te verbinden met zijn sociale vaardigheid.
Hij zocht in alle specifieke werkvelden naar het pure, maar tegelijkertijd naar het functionele in verband
met zovele andere aspecten van de
samenleving.
Met uitzondering van een aantal legaten benoemde hij de Iona Stichting bij testament tot enig erfgenaam en bestemde de gelden voor de antroposofie in het algemeen en de biologisch dynamische landbouw en muziek in het bijzonder.
De Heer Wijnand Mees overleed op 17 mei te Zeist. Met Wijnand hebben wij veel
contact onderhouden over spirituele antroposofische gezichtspunten, die uitstraling hadden over vele initiatieven en ontwikkelingen. Projectmatig hebben wij
met hem samengewerkt op het gebied van de euritmie in Nederland en de vrijeschoolpedagogie in Polen.
Mevrouw Carolina Julia Janny de Pree overleed op 4 juli te Zeist. Met Caroline
waren wij vanaf begin van de tachtiger jaren verbonden door onze belangstelling
voor het kleine kind. Caroline heeft haar gehele leven gewijd aan de opvoeding
van het kleine kind. Een kleuterleidster in hart en nieren. Voor vele collegas een
voorbeeld, iemand van wie je wat kon leren.
Caroline heeft bij testament de Iona Stichting tot enig erfgenaam benoemd onder
de bepaling dat een vierde van haar nalatenschap zal worden gericht op het kleuteronderwijs en een vierde op de ontwikkeling van de euritmie.

Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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De Heer Taciano Zusarte overleed op 28 september te Lissabon. Met Taciano zijn
wij in 1980 in verbinding gekomen door de oprichting van het eerste heilpedagogische instituut in Portugal ‘Casa de Santa Isabel’ te Sao Romao. Later heeft hij

Arne Klingborg

ook samenwerking met ons gezocht
o.a. bij de ontwikkeling van de
vrijeschoolpedagogie in Portugal.
Taciano was een begaafd en gedreven mens, die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de
pedagogie en verzorging van de
gehandicapte mens in Portugal.
De Heer Arne Klingborg overleed
op 31 oktober te Järna, Zweden. Hij
zou op 3 november negentig jaar
geworden zijn.
Arne was een kunstenaar. Op jonge
leeftijd is de antroposofie op zijn
levenspad gekomen en vanaf dat
moment heeft hij zijn hele verdere
leven aan de kunst en de antroposofie gewijd.
Jarenlang was hij voorzitter van de
antroposofische vereniging in
Zweden. Hij was mede-oprichter en
drijvende kracht van het Rudolf Steiner Seminariet in Järna. In samenwerking
met de architect Erik Asmussen, heeft hij vorm gegeven aan dit centrum voor
kunst en antroposofie.
Vanuit de Iona Stichting hadden wij sinds 1980 een groeiende vriendschapsband
met deze kunstzinnig en krachtdadig begaafde mens. Naast samenwerking aan
jongerenactiviteiten en ontwikkelingsprojecten, zoals het ‘Rural Development
Program’, adviseerde Arne ons in het bijzonder bij de voorbereidingen en de totstandkoming van activiteiten op het gebied van de beeldende kunsten, zoals een
viertal conferenties onder de titel ‘De Samenhang der Beeldende kunsten’. De eerste daarvan, in oktober 1982, werd door hem met een voordracht geopend. Ook in
het ‘Kleursymposium’ dat in 1984 in de Jan van Eijck Academie te Maastricht
werd gehouden had Arne een groot aandeel. In 1986 nam hij met een aantal andere vrienden deel aan het vakgesprek ‘Antroposofie en Moderne en Hedendaagse
Kunst’, dat wij organiseerden in het Rode Koper te Leuvenum. In 1987 was hij
één van de sprekers op ons symposium ‘De Werkelijkheid van het Spirituele in de
Abstracte Kunst’ in het congresgebouw te ’s-Gravenhage.
Van 1992 tot 1996 had Arne zitting in het Internationale Bestuur van de Iona
stichting. Hij heeft ook in die hoedanigheid in de vergaderingen veel bijgedragen
aan onze beleidsvoering. Bovendien waren daar Arnes goede adviezen bij de voorbereidingen en de realisatie van onze grote tentoonstellingen over de pedagogie
van Rudolf Steiner en de organische architectuur.
Het was altijd weldadig om zijn aanstekelijk enthousiasme mee te kunnen maken.
Wij hebben veel aan hem te danken.

Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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De Heer Georg-Wilhelm Schmidt overleed op 7 november te Bad Liebenzell.
Georg-Wilhelm nam ooit de zorg voor het kweken van gezonde bomen en granen
en de zorg voor zaadveredeling van zijn vader over en ontwikkelde deze verder.

Aan een aantal van zijn initiatieven hebben wij mee geholpen. Met bewonderenswaardig doorzettingsvermogen en zeker ook met hulp van zijn vrouw Pauline van
Rooyen heeft hij op dit gebied veel tot stand weten te brengen.

Iona initiatieven
Architectenjaar 2000 De tentoonstelling ‘Organische Architectuur’ was te zien in
2003 in de Beurs van Berlage te Amsterdam, in 2004 in de PhilharmonieKammermusiksal Berlijn, in 2005 in het museum Vapriiki van Tampere, Finland,
in 2005/6 in het mamac museum voor moderne kunst in Luik en er wordt
gewerkt aan plannen voor Moskou in het najaar van 2006.
Jaar van de Kunsten 2001 Zie hieronder de beschrijving van het symposium
Kunst, Wetenschap & Innerlijke Vrijheid in Museum Naturalis. Het was een
klinkend succes.
Antroposofisch-Filosofisch Jaar 2002 In de eerste stap werden zes mensen
bevraagd over hun ervaringen bij het beleefbaar en hanteerbaar maken van
Rudolf Steiners Filosofie van de Vrijheid. Thans is als volgende stap een studiegroep voor studenten ingericht, waar 20 studenten aan deelnemen. Zie beschrijving hieronder.
Vrije Scholen Jaar 2003 Wij onderzoeken een plan om in samenwerking met de
Pedagogische Sectie van het Goetheanum een kleinschalige conferentie te organiseren over Vrijeschoolpedagogie en Islam. Op verschillende plaatsen zijn initiatieven op dit gebied genomen. Het is moeilijk om deze met elkaar in gesprek te
brengen. Momenteel lijkt het thema ‘vredespedagogie’ meer op z’n plaats te zijn.
Antroposofisch Medisch Jaar 2004 In nauw overleg met de Federatie
Antroposofische Gezondheidszorg heeft de Iona-Stichting bijgedragen aan het
congres ‘Beter denken over ziek’ dat op 21 april 2005 werd gehouden.
Verdergaande plannen zijn in bespreking.
Christengemeenschapsjaar 2005 in onderzoek.
Tuinenjaar 2006 in onderzoek.

Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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Filosofie van de Vrijheid
Binnen de Filosofisch-Antroposofische Jaaractiviteit ontstond het initiatief om de
Filosofie van de Vrijheid te gaan bespreken met een groep studenten en oud-studenten, deels oude bekenden van de Iona Stichting, deels van de Vrije Hogeschool.
Iedere maand komt een groep van twintig studenten bij elkaar, met de directeur
en enkele bestuursleden van de Iona Stichting, onder leiding van steeds een andere docent, die met de Filosofie van de Vrijheid zijn sporen heeft verdiend, zoals
Olaf Dekkers, Klaas van Egmond, Jaap Sijmons, Volkert Engelsman, Frank Oele,
Cees Leijenhorst en Pim Blomaard. De bijeenkomsten hebben een feestelijk
karakter, met maaltijd vooraf en een glas na afloop. Het begint steeds goed voorbereid, omdat alle studenten een email aan de anderen rondzenden, met opmerkingen, vragen, gedachten, beelden, wat zij maar willen inbrengen in het gesprek.

ÒOrganische ArchitectuurÓ
in Tampere, Finland

ÒOrganische ArchitectuurÓ
in Luik, Belgi‘

De email blijkt op deze wijze een ideaal middel om de voorbereiding vooraf tussen
alle deelnemers te communiceren.

Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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Promovendidag 2005
Op 12 November 2005 kwamen twaalf promovendi en gepromoveerden samen
voor een intern Iona symposium rond het thema Op zoek tussen het dode en het
levende denken. De deelnemers kregen elk de tijd om hun persoonlijke ervaringen
in het grensgebied tussen het dode en het levende denken in gesprek te brengen.
Het dode en het levende denken bleken beide een eigen vorm van geldigheid te
hebben.

‘Waar ontmoet je het dode denken? Waar loop je tegen een grens op?
Waar beleef je, dat je met een kwalitatieve, verlevendigende stap door een moderne impasse heen komt? Zijn wij het er over eens wat levend denken eigenlijk is?
Waar hoort het thuis?
Kennen wij voldoende de waarde van het dode denken? Waar hoort dat thuis?
Wat zijn onze persoonlijke ervaringen in het grensgebied tussen deze beide?’
Sommige konden niet weg komen en troffen elkaar ’s avonds laat nog bij de
haard.
Symposium kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid
“Jeder Mensch ein Künstler”, zei Joseph Beuys. Hiermee riep Beuys de mens op
om zijn scheppende vermogens in te zetten om op een kunstzinnige manier vorm
te geven aan zijn leven. In analogie hiermee is elk mens ook wetenschapper. Net
als de behoefte om vorm te geven, kent iedereen ook de behoefte om de wereld
om hem heen te begrijpen. Hoe kunnen we onze scheppende en onderzoekende
vermogens verder scholen en ontwikkelen? Niet om kunstenaar of wetenschapper
van beroep te worden, maar om meer (innerlijke) vrijheid te verwerven en daarmee steviger en creatiever in het leven te staan.
Die vraag stond centraal op het symposium Kunst, wetenschap en innerlijke vrijheid dat op 16 april in Museum Naturalis in Leiden werd gehouden. Het symposium werd georganiseerd door de initiatiefnemers van Zone8 – academie voor
onderzoek en creatie – en de Iona Stichting. Ongeveer honderdvijftig mensen
volgden met interesse de lezingen en workshops in de intrigerende ruimten van
het natuurhistorische museum.
Academie Zone8 maakt onderdeel uit van Kunst- en cultuurcentrum de
Zonneboom te Leiden.
Leerstoel Organische Architectuur aan de Alanus Hochschule in Alfter
Op 2 december hield Prof. Ir. Pieter van der Ree zijn ”Antrittsvorlesung”, als
“Inhaber der Lehrstuhl für Organische Architektur”, die door de inspanning van
de Iona Stichting en de Alanus Hochschule werd ingesteld. Vele Nederlandse
vrienden waren hierbij aanwezig.

Werkbezoeken en studiefondsenoverleg

Iona Stichting
Jaarverslag 2005
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Ter verantwoording van het studiebeurzenbeleid hebben wij in totaal 10 bezoeken
gebracht aan antroposofische beroepsopleidingen in Nederland, Duitsland en
Zwitserland, waarvan vijf euritmie-opleidingen. Contact werd gelegd met docenten en studenten.
Het actuele thema van de beroepsopleidingen is de Bachelors/ Masters status.
Nadat in een eerder stadium de Nederlandse euritmie-opleiding de urgentie van
het verkrijgen van een bachelorstatus al inzag en eraan werkte om aan de algemeen geldende nieuwe regels in europees verband te voldoen, zijn nu ook de
antroposofische beroepsopleidingen in Duitsland en Zwitserland in actie gekomen
om dit voorbeeld te volgen. Er worden nieuwe samenwerkingsvormen gezocht. In
Nederland bestaat al sinds jaren een samenwerking tussen de euritmie-opleiding
in Den Haag en de lerarenopleiding in Zeist. Nu heeft ook het Eurythmeum in

Stuttgart zich gelieerd aan een (Duitse) lerarenopleiding, aangezien studenten
behoefte hebben aan een algemeen erkend diploma. Bovendien wil men een vak
leren en is er behoefte aan een duidelijke richting op het moment van keuze voor
een opleiding. Voorheen was er een vierjarige basisopleiding met een vervolgopleiding voor vakbekwaamheid. Nu is de teneur dat al vanaf het eerste jaar een
richting gekozen wordt en dat men na vier jaar klaar is voor het beroepsleven.
Voor de euritmische kunst, inclusief vaardigheden en uitstraling die nodig zijn
voor een podiumkunstenaar, is een langere vormingsperiode nodig. Een gedegen
vervolgopleiding ontbreekt nu echter. Naast een stemming van daadkracht en vertrouwen in de nieuwe mogelijkheden heerst er bij sommige opleidingen ook
melancholie over een tijdperk dat verloren lijkt te gaan.
Vernieuwing is dwingende noodzaak; zonder overheidserkenning is voortbestaan
niet mogelijk. Voor de spraak- en toneelopleiding geldt hetzelfde verhaal. Alleen
de priesteropleiding in Stuttgart gaat vooralsnog op de oude voet voort en is in
staat zich op eigen kracht te handhaven.

Korte zonsondergang Tampere (Finland)

Op onze uitnodiging kwamen in het voorjaar de Europese studiefondsen voor
antroposofische beroepsopleidingen samen ten huize van de Iona Stichting.
Collegas uit Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk deelden hun
ervaringen. De stemming was constructief.

Iona Stichting
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Structuur van de Iona Stichting
Doel
Het doel van de Stichting is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin.
Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:
– antroposofie en haar werkgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg,
landbouw en natuurwetenschappen.
– de Christengemeenschap als beweging tot religieuze vernieuwing.
– beeldende-, muzische- en dramatische kunsten, waaronder architectuur, tuin- en
landschapsarchitectuur, monumentale kunsten, actieve kunstwaarneming en
euritmie.

Ontstaan en ontwikkeling
Op 17 maart 1966 werd de Iona Stichting opgericht. Het oprichtingsstatuut draagt
het karakter van het persoonlijk initiatief van de beide stichters, architect Jan van
der Linden en kunstenares Ernee van der Linden-’t Hooft. Zij wilden vanuit hun
contacten in het culturele leven enerzijds en vanuit hun verbinding met de antroposofie anderzijds, een brug vormen voor ontmoeting en samenwerking in kunst,
wetenschap en religie.
De naam van de stichting is ontleend aan het Schotse eiland Iona, een centrum
waar het Keltische vroege christendom zich tot een spirituele voedingsbron voor
Europa ontwikkelde.
Vanaf het begin toont de Iona Stichting een nauwe betrokkenheid bij talloze projecten, voordrachten, tentoonstellingen en concerten om jonge kunstenaars gelegenheid te bieden om te exposeren of op te treden, studiebeurzen, culturele jongerenreizen.
In de jaren zeventig ontwikkelt de Iona Stichting zich tot dienstenorgaan voor
verschillende antroposofische werkgebieden: advisering, medewerking in oprichtingsbesturen, secretariaatswerk, financiering en fondswerving en culturele activiteiten.
In de jaren tachtig zien we vooral op het gebied van de kunsten een verdieping in
de antroposofische achtergronden door de werkconferenties ‘De samenhang der
kunsten’.
In de jaren negentig gaat onze aandacht naar Midden- en Oost-Europa. Door haar
internationaal karakter kan de Iona Stichting antroposofische werkgebieden faciliteren in verschillende landen en in Nederland.
De dienstverlenende taak wordt uitgebreid naar instellingen op het gebied van
milieubescherming en humanitaire hulpverlening, voor zover wij speciaal daarvoor gerichte schenkingen ontvangen.
Iona Stichting
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Sinds het begin van het nieuwe millennium ontwikkelt zich bovendien een
vruchtbare samenwerking met een aantal Europese collega-stichtingen, in het

bijzonder op het gebied van de internationale vrijeschoolpedagogie, alsmede
met fondsen in Nederland inzake verschillende humanitaire projecten en studiebeurzen.

Samenwerkende stichtingen
Binnen Nederland wordt regelmatig samengewerkt met Stichting Triodosfonds,
Stichting Helias, Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, Stichting
Internationaal Hulpfonds, Stichting vsb-fonds, Stichting R.C. Het Maagdenhuis,
Stichting Verenigde Stichtingen van Dooren, Blankenheym van Lede, Stichting
Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting
Dialoog, SKaN-fonds, Projecten in Nederland, Vereniging Maatschappij van
Welstand, Haëlla Stichting, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Stichting
Rotterdam, Stichting Wilde Ganzen/ikon. Verder zijn wij lid van de Vereniging
van Fondsen in Nederland.
Op het gebied van studiefondsen; Kasbank Studiefonds, Stichting Vreede-fonds,
Stichting voor Vluchtelingstudenten, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds, Van
den Ende Foundation, Schuurman Schimmel-van Outeren Stichting, Fundatie
voor de Vrijvrouwe van Renswoude, Dr.Muller’s Vaderlandsch Fonds,
Genootschap Noorthey.
Internationale samenwerking is er met: Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e.V.(d), GTS-Bochum (d), Evidenz Stiftung (ch), Mahle-Stiftung (d),
Software AG Stiftung (d), Widar-Stiftung (S), Sanduko (dk), Sofia (s), Acacia
(ch), Internationale Ass. für Steiner Pädagogik (s).

Bevorderen van projecten
De hierboven aangehaalde statutaire doelstelling geeft de grenzen aan waarbinnen
de Iona Stichting projecten van anderen kan ondersteunen. Wegens de grote
stroom van aanvragen maakt het bestuur onderscheid tussen besteding uit eigen
middelen van de stichting, waarbij de doelstelling restrictief wordt gehanteerd, en
bestedingen uit fondsen of schenkingen waarbij de schenker heeft aangegeven, dat
de doelstelling ruim mag worden uitgelegd. Dit verklaart waarom in de lijst van
bestuursbesluiten achteraan dit verslag sommige subsidies de statutair vastgelegde
grenzen lijken te overschrijden. Het gaat dan om een subsidie die in overleg met
de schenker tot stand is gekomen.
Projectsteun gaat in vele gevallen verder dan het financiële vlak. Veelal zijn
er intensieve gesprekken, soms advisering, soms uitgroeiend tot samenwerking,
waarbij wij zorgvuldig de vrijheid van de initiatiefnemer trachten te
respecteren.

Jaaractiviteiten

Iona Stichting
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De statuten schrijven voor dat wij ieder jaar de kiem moeten leggen voor een
eigen initiatief, dat vervolgens binnen vijf jaar afgerond moet zijn. Zo kennen wij
achtereenvolgens een jaar van de kunsten, een filosofisch- antroposofisch jaar, een
vrijescholen jaar, een medisch en natuurwetenschappelijk jaar, een
Christengemeenschapsjaar, een tuinen-, landschaps- en landbouwjaar, en een
architecten- en monumentale kunstenjaar.
Voorbeelden vind U in de paragraaf over 2005.

Vrije Iona initiatieven
Kenmerk van de Iona-activiteiten is dat de stichting zelf de initiatiefneemster is,
hetgeen bij de subsidies aan initiatieven van anderen niet het geval is. Naast de
Jaaractiviteiten, die in de statuten zijn voorgeschreven, kan het bestuur ook tot
vrije Iona-initiatieven besluiten. Voorbeelden vind U in de paragraaf over 2005.

Schenkingen aan de Iona Stichting
De Iona Stichting is een bedelstichting. Niet alleen het stamkapitaal is uit bedelarij ontstaan, ook heeft de stichting aanhoudend voor projecten geworven. Dankzij
de royale respons van de schenkers konden talloze initiatieven in de antroposofische stroom ondersteund worden. Gelukkig komen er steeds meer vrije en onverwachte schenkingen binnen.
Van onze overleden vrienden hebben wij een lange reeks belangrijke erfenissen en
legaten mogen ontvangen. Dat vormt een tweede belangrijke bron van inkomsten,
waarvoor wij bijzonder dankbaar zijn.
Voorzover de schenkers en erflaters doelen hebben aangegeven worden hun bijdragen voor die doelen bestemd en in fondsen geadministreerd.
Een bijzondere vorm van gerichte schenkingen zijn de peetschappen, waarmee in
overleg met de schenkers de studie van een bepaalde student wordt gefinancierd.

Stamkapitaal
Dankzij de vooruitziende blik van de stichter wordt het secretariaat bekostigd uit
de vruchten van een vaste stam – het stamkapitaal.
Het stamkapitaal verschaft de stichting een onafhankelijke basis waardoor wij alle
schenkingen, die voor bepaalde doelen aan ons worden toevertrouwd, zonder
enige aftrek van kosten voor onderzoek en projectbeoordeling aan deze doelen
kunnen doorleiden. Om deze onafhankelijkheid en continuïteit te garanderen blijven wij hopen op gerichte schenkingen en nalatenschappen voor het stamkapitaal.

Jaarinkomen
Het jaarinkomen staat ter vrije beschikking van het bestuur voor projectondersteuning en eigen initiatieven, mits binnen de grenzen van de statutaire doelstellingen.
Het jaarinkomen bestaat uit inkomsten uit het belegd vermogen en vrije schenkingen die niet voor een bepaald doel zijn bestemd.

Fondsen
De fondsen worden gevormd uit gerichte schenkingen, uit legaten met een
omschreven doel en uit dotaties door het bestuur. Ieder fonds wordt afzonderlijk
geadministreerd en voor het doel van het fonds aangewend zonder enige aftrek
van kosten, hetgeen mogelijk is dankzij ons stamkapitaal.

Fondsen-op-naam

Iona Stichting
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In de loop der jaren zijn belangrijke fondsen-op-naam ontstaan, in de meeste
gevallen door fiscaal aantrekkelijke periodieke schenkingen van particulieren, die
graag betrokken blijven bij de uiteindelijke bestemming van de gelden. In overleg
met de schenker wordt aan het fonds een naam gegeven, soms de naam van de
schenker, soms een aanduiding van het doel van het fonds, of soms een fantasienaam.

Endowmentfondsen
Exploitatiehulp aan instellingen en financiering van gebouwen vielen in het verleden buiten ons beleid. In de praktijk bleek dat in sommige gevallen structurele
hulp wel degelijk onontbeerlijk is. Om hieraan tegemoet te komen hebben wij
doelgerichte schenkingsacties gevoerd, waaruit de Endowmentfondsen zijn ontstaan.
Een Endowmentfonds kan jaarlijks terugkerende hulp bieden aan een omschreven
doel en ontvangt daartoe een percentage van de inkomsten uit het belegde vermogen, naar rato van de omvang van het betreffende endowmentfonds. Indien dat
nodig zou blijken, dan mag op het endowmentkapitaal worden ingeteerd.

Leningen
Het verstrekken van leningen zagen wij in de beginjaren mede als een taak van de
Iona Stichting, maar sedert 1980 lieten wij dit aan andere instellingen over. In de
laatste jaren bleek in de praktijk toch behoefte te bestaan aan leningen van onze
Stichting. Dankzij enkele gerichte schenkingen ontstonden het Startfonds en het
Endowmentfonds voor Ondernemende Initiatieven, en daarmee weer de mogelijkheid om specifieke leningen met een ideëel doel te verstrekken.

Nalatenschappen en Legaten
Wij prijzen ons gelukkig wanneer een particulier besluit tot een legaat of een
erfenis aan de Iona Stichting. Wij hebben daarmee een langjarige ervaring en zijn
gericht op continuïteit in de zorg voor de door een erflater bepaalde doelen. Wij
trachten zoveel mogelijk door voorafgaand overleg de idealen te leren kennen die
de betrokkene aan zijn of haar nalatenschap of legaat wil meegeven.
Wanneer de intenties van een erflater niet bij ons bekend zijn, komen de gelden
ten goede aan het stamkapitaal, zodat met de vruchten daarvan alle werkgebieden
van de Iona Stichting in lengte van jaren gesteund kunnen worden.

Fiscale aspecten
Sinds 1 januari 2006 profiteert onze Stichting van de algehele vrijstelling van
schenkingsrecht, die tot stand is gekomen door de inzet van Johan Cruyff. “Voor
de fiscus een nadeel, voor ons een voordeel!”
Voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen aftrekbaar, voorzover het totaal van
uw schenkingen tussen 1-10% van het belastbaar inkomen beloopt.
Schenkingen in de vorm van een periodieke uitkering zijn onbeperkt van het
belastbaar inkomen aftrekbaar, zelfs tot 100% van het belastbaar inkomen, hetgeen vooral interessant is voor schenkers die naast inkomen ook over vermogen
beschikken. Deze algehele vrijstelling voor het schenkingsrecht maakt de periodieke schenking fiscaal nog aantrekkelijker.

Beleggingsbeleid

Iona Stichting
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Het bestuur heeft een professionele externe in trackerbeleggingen gespecialiseerde
vermogensbeheerder aangesteld; van B.A. van Doorn & Comp. bv. Inzake de strategische middelenverdeling is door het bestuur vastgesteld dat de vermogensbeheerder de bandbreedte tussen aandelen en vastrentende waarden kan variëren
tussen 60-40% en 50-50%.
Doel van het vermogensbeheer is een redelijke mix van rendement, risicobeheersing en maatschappelijk verantwoord beleggen, zodanig dat uit de contante

inkomsten in elk geval de kosten van het secretariaat gedekt kunnen worden en
een gedeelte van de eigen initiatieven en subsidies, voor zover die niet uit binnenkomende schenkingen gefinancierd kunnen worden. Bovendien heeft het bestuur
de financiële commissie gemachtigd om koerswinsten te realiseren en desnoods op
het vermogen in te teren, wanneer de dringende aard van projectaanvragen of
eigen activiteiten dat vereist.

Aanvragen voor projectsubsidies
De kern van een aanvraag bij de Iona Stichting is een persoonlijke brief van de
initiatiefnemer(s). Wij werken niet met een gestandaardiseerd aanvraagformulier,
maar hechten aan een zelf vormgegeven aanvraag waaruit ook het karakter van
het initiatief spreekt.
Voor een aanvraag bij de Iona Stichting zijn de volgende punten essentieel:
– Wie is de initiatiefnemer van het project?
(Naam, adres, telefoon- en eventueel faxnummer, e-mailadres; bij rechtspersonen tevens het doel van de instelling en de namen van de bestuursleden.)
– Wat is het ideaal?
(Wat is het plan; wie wordt ermee gediend.)
– Hoe wil men het bereiken?
(Wie gaat het plan uitvoeren en op welke wijze?)
– Welke financiën?
(Wat kost het totale plan; wat zijn de inkomsten; hoeveel is uit eigen middelen
beschikbaar; is er al hulp van elders; wat is de vraag aan de Iona Stichting?)
– Uiteraard moet een aanvraag zijn voorzien van de originele handtekening van
de initiatiefnemer en, wanneer het om een rechtspersoon gaat, tevens van de
penningmeester.
– Bij grote aanvragen zal ongetwijfeld mondeling overleg nodig zijn en moeten
wellicht meer gegevens op tafel komen.
Iedere aanvraag mag rekenen op een persoonlijk antwoord.

Secretariaat
Het secretariaat is gevestigd in het huis van de Iona Stichting aan de Herengracht
te Amsterdam, van waaruit alle bovengenoemde werkzaamheden worden voorbereid en gecoördineerd.

Iona Stichting
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Iona Stichting
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
Tel: 020 - 623 33 53
Fax: 020 - 627 48 56
E-mail: iona@iona.nl
Internet: www.iona.nl (toegankelijk per 17 maart 2006)
Postbank rekeningnummer 16.38.900

Balans per 31 december 2005
(in euro)
31-12-2005
–––––––––––––––––––––––––––

31-12-2004
–––––––––––––––––––––––––––

ACTIVA
Gebouwen, inventaris en bibliotheek

5

Af te wikkelen nalatenschappen en legaten

0

1

6

1

1

Effecten en participaties
Courante ter beurze genoteerde aandelen

14.667.986

9.693.873

Courante ter beurze genoteerde obligaties

1.454.818

3.308.192

Incourante aandelen en participaties

0
–––––––––
16.122.804

2

3.194
–––––––––
13.005.259

2

Bijzondere leningen u/g
661.084

651.084

Vorderingen
Dividendbelasting
Vooruitbetaalde bedragen

31.877

42.818

2.241
–––––––––

Liquide middelen

2.665
–––––––––
34.118

45.483

2.080.543
–––––––––
18.898.554
–––––––––

1.565.856
–––––––––
15.267.689
–––––––––

1. Panden te Amsterdam en Wageningen, inventaris, bibliotheek en muziekinstrumenten (weiland Anssen verkocht eind 2005)
2. De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.
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Balans per 31 december 2005
(in euro)
31-12-2005
–––––––––––––––––––––––––––

31-12-2004
–––––––––––––––––––––––––––

PASSIVA
Kapitaal
stamkapitaal per 1 januari
– van jaaractiviteiten
– nalatenschappen ten behoeve

6.011.304

5.820.903

0

27.227

980.145

127.079

van het stamkapitaal
– nagekomen baten nalatenschappen

58.126

0

– schenkingen aan stamkapitaal

20.675

8.000

0
–––––––––

28.095
–––––––––

– saldo baten en lasten

Koersegalisatiereserve

7.070.250

6.011.304

3.597.392

1.953.321

Endowmentfondsen
stand per 1 januari
– uit jaarinkomen
– naar werkfondsen

4.118.173

4.397.500

551.817

0

- 236.812
–––––––––

- 279.327
–––––––––
4.433.178

4.118.173

Werkfondsen en Jaaractiviteiten
Werkfondsen
Jaaractiviteiten

2.521.556

2.107.181

39.237
–––––––––

49.237
–––––––––
2.560.793

2.156.418

Bijzondere leningen

661.084

651.084

Leningen o/g

355.395

352.384

Voorzieningen

Kortlopende schulden
Personeelslasten
Administratie- en accountantslasten
Afwikkeling nalatenschappen
Diversen

3.595

4.890

10.000

10.000

206.867

0

0
–––––––––

10.115
–––––––––
220.462
–––––––––
18.898.554
–––––––––
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25.005
–––––––––
15.267.689
–––––––––

Overzicht baten en lasten 2005
(in euro)
2005
–––––––––––––––––––––––––––

2004
–––––––––––––––––––––––––––

LASTEN
Activiteiten
Uit gerichte schenkingen en nalatenschappen aan fondsen toegevoegd.

174.772

302.079

Uit jaarinkomen aan fondsen toegevoegd.

725.844

144.802

Uit jaarinkomen aan jaaractiviteiten
toegevoegd

10.000
–––––––––

20.000
–––––––––
910.616

466.881

Vaste verplichtingen
155.333

164.217

Secretariaat en vermogensbeheer

76.710

91.049

Onderhoud gebouwen

18.959

11.088

0
–––––––––

0
–––––––––

Personeel en accountancy

Rente lening o/g

251.002
–––––––––
1.161.618
–––––––––
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266.354
–––––––––
733.235
–––––––––

Overzicht baten en lasten 2005
(in euro)
2005
–––––––––––––––––––––––––––

2004
–––––––––––––––––––––––––––

7.402

1.266

155.492

175.334

BATEN
Schenkingen t.b.v. jaarinkomen
Schenkingen t.b.v. fondsen
Nalatenschappen t.b.v. fondsen
Ontvangen nalatenschappen
Waarvan toegevoegd aan het stamkapitaal

999.425

253.824

- 980.145
–––––––––

- 127.079
–––––––––
19.280

126.745

Beleggingsresultaten
Bank- en girosaldi
Rente en dividenden effecten
Koersresultaten
Mutatie koersegalisatiefonds
Dotatie endowmentfondsen

48.834

20.402

496.355

414.644

2.606.318

923.030

- 1.644.071

1

- 923.030

1

- 551.817
–––––––––

2

0
–––––––––

2

955.619

435.046

Verhuur
Herengracht
Wageningen/Ansen

20.875

19.763

2.950
–––––––––

3.176
–––––––––
23.825
–––––––––
1.161.618
–––––––––

22.939
–––––––––
761.330
–––––––––

SALDO BATEN EN LASTEN
Baten

1.161.618

761.330

Lasten

1.161.618
–––––––––
0
–––––––––

733.235
–––––––––
28.095
–––––––––

1. Vanaf het jaar 2000 worden de koersresultaten deels of geheel geboekt naar een koersegalisatiereserve.
2. De dotaties aan de endowmentfondsen komen ten laste van het beleggingsresultaat.
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Grondslagen van Waardering
Gebouwen, inventaris en bibliotheek
Onroerende zaken en inventaris worden gewaardeerd tegen één euro per object.
De afschrijving wordt in het jaar van verkrijging in één keer ten laste van dat jaar gebracht.
Effecten en participaties
– Courante ter beurze genoteerde aandelen
Deze aandelen worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum.
– Courante ter beurze genoteerde obligaties
Deze obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum.
– Incourante aandelen en participaties
Incourante aandelen en participaties worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of zichtbare intrinsieke waarde per balansdatum.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering
geschiedt met inachtneming c.q. onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van
de vorderingen.

Overzicht fondsen en jaaractiviteiten verloop 2005
(in euro)

Stand van de fondsen en jaaractiviteiten per 1 januari 2005

6.274.591

Bij: ontvangen schenkingen algemeen

155.492

ontvangen uit nalatenschappen

19.280

dotatie endowmentfondsen

551.817

subsidies uit het jaarinkomen via fondsen

725.844

subsidies uit het jaarinkomen aan jaaractiviteiten

10.000
–––––––––
1.462.433
–––––––––
7.737.024

Betalingen uit fondsen in 2005
Stand van zaken fondsen en jaaractiviteiten per 31 december 2005

-743.053
–––––––––
6.993.971
–––––––––
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Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x 1.000 euro)
ACTIVA PER 31-12
Effecten en participaties
Bijzondere leningen u/g
Diverse leningen
Transitoir
Banksaldi

PASSIVA PER 31-12
Stamkapitaal
Koersegalisatiereserve
Endowmentfondsen
Werkfondsen en Jaaractiviteiten
Voorzieningen
Leningen o/g
Transitoir

1999
–––––––––
16.089
411
0
62
66
–––––––––
16.628

2000
–––––––––
13.957
416
0
28
6.467
–––––––––
20.868

2001
–––––––––
15.692
476
0
24
1.204
–––––––––
17.396

2002
–––––––––
12.175
624
0
75
420
–––––––––
13.294

2003
–––––––––
12.389
533
0
120
1.269
–––––––––
14.311

2004
–––––––––
13.005
651
0
45
1.566
–––––––––
15.267

2005
–––––––––
16.123
661
0
34
2.081
–––––––––
18.899

4.035
0
9.045
2.648
388
497
15
–––––––––
16.628

6.151
1.361
9.714
2.447
393
517
285
–––––––––
20.868

5.884
0
8.346
2.261
393
492
20
–––––––––
17.396

5.786
0
4.584
1.854
566
334
170
–––––––––
13.294

5.821
1.030
4.398
2.189
495
367
11
–––––––––
14.311

6.011
1.953
4.118
2.157
651
352
25
–––––––––
15.267

7.070
3.597
4.433
2.559
661
355
223
–––––––––
18.899

Gebouwen, inventaris en nalatenschappen PM

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)
1999
–––––––––

2000
–––––––––

2001
–––––––––

2002
–––––––––

2003
–––––––––

2004
–––––––––

2005
–––––––––

24
393
–––––––––
417

7
1.147
–––––––––
1.154

2
273
–––––––––
275

80
130
–––––––––
210

2
542
–––––––––
544

1
302
–––––––––
303

7
175
–––––––––
182

722
16
–––––––––
738

401
16
–––––––––
417

209
16
–––––––––
225

- 356
18
–––––––––
- 338

468
21
–––––––––
489

435
23
–––––––––
458

956
24
–––––––––
979

1.155
–––––––––

1.571
–––––––––

500
–––––––––

- 128
–––––––––

1.033
–––––––––

761
–––––––––

1.162
–––––––––

702
393
14
–––––––––
1.109

190
1.147
66
–––––––––
1.403

234
273
15
–––––––––
522

187
130
10
–––––––––
327

261
542
10
–––––––––
813

145
302
20
–––––––––
467

726
175
10
–––––––––
911

138
55
18
5
–––––––––
216

142
68
17
2
–––––––––
229

158
80
17
7
–––––––––
262

163
107
18
0
–––––––––
288

160
90
8
0
–––––––––
258

164
91
11
0
–––––––––
266

155
77
19
0
–––––––––
251

Totaal

1.325
–––––––––

1.632
–––––––––

784
–––––––––

615
–––––––––

1.071
–––––––––

733
–––––––––

1.162
–––––––––

Saldo baten en lasten

- 170
–––––––––

- 61
–––––––––

- 284
–––––––––

- 743
–––––––––

- 38
–––––––––

28
–––––––––

0
–––––––––

BATEN
Variabele inkomsten
Schenkingen
Gerichte schenkingen en legaten
Inkomsten uit vermogen
Saldo beleggingsresultaat
Verhuur

Totaal

LASTEN
Fondsen (uit jaarinkomen)
Fondsen (uit gerichte schenkingen)1
Jaaractiviteiten

Vaste verplichtingen
Personeel en accountancy
Secretariaat en vermogensbeheer
Onderhoud gebouwen
Rente lening o/g

1. Uit ontvangen schenkingen gestort in fondsen. De uit fondsen verleende subsidies zijn weergegeven in het fondsenoverzicht.
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Fondsen en jaaractiviteiten
(in euro)
Stand
per
31-12-2004

Schenkingen
aan fondsen
2005

26.585
0
-9.340

5.457

–––––––––

–––––––––

Subsidie uit
jaarinkomen
2005

–––––––––

Uitbetaald
in
2005

Mutatie
tussen
fondsen

Stand
per
31-12-2005

–––––––––

–––––––––

–––––––––

20.870

40.393

11.500

18.562

14.467

14.467
500

105.785

WERKFONDSEN
Peetschappen
Stipendia
Vrije Schoolbeweging
Heilpedagogie
B.D. Landbouw/Milieu
Antroposofische Natuurwetenschappen
Antroposofische Medische Doelen

0

460

17.030

6.412

3.421
8.443

450

250

4.000

Euritmie in werkgebieden

66.696

27.080

Beeldende kunsten

92.110

Jeugdfonds
Uitgave boeken
Goetheanum
Iona Startfonds
Bijzondere Voorzieningen

3.295

19.442

-1.017

4.438

450
7.900
4.050

-7.000

82.726

55.000

10.547

-1.000

135.563

250

675

4.809

110.000

2.889

3.370

104.782

1.000

14.145

19.280

35.840

84.359

14.038

5.532

1.034.112

21.741

0
–––––––––
2.107.181

8.443

50.000

17.184

13.956

Totaal werkfondsen

4.000

64.399

Educare Voedselhulp Z.A.
Subsidies uit jaarinkomen

42.102

236.854
397.071

4.924

42.650

460

1.089

-5.699

Ebbinge Wubben
Fondsen op naam

0
-675

30.750

Christengemeenschap

Muziekfonds

4.832

5.599
54.002

Antroposofie
Euritmie

114.000

2.500

48.850

68.438
220.294

-366

84.725

170.929

98.326

469.674

720

2.927

11.749

8.000

1.100

12.670

156.260

127.024

-11.970

1.073.119

–––––––––

68.935
–––––––––

68.935
–––––––––

–––––––––

0
–––––––––

174.772

725.844

486.242

0

2.521.556

ENDOWMENTFONDSEN
Endowment Ondernemende Initiatieven

268.213

26.821

18.974

276.060

Endowment Stipendia

643.836

64.383

16.955

691.265

Endowment Waldorfski Pedagogiki

165.408

16.541

12.800

169.149

50.644

145.064

41.500

154.209

229.308

22.931

43.310

208.929

1.830.029

183.003

87.828

1.925.204

908.229

90.823

14.325

984.726

22.506
–––––––––

–––––––––

2.251
–––––––––

1.120
–––––––––

–––––––––

23.637
–––––––––

4.118.173

0

551.817

236.812

0

4.433.178

10.000

20.000

1.287.661
–––––––––

743.053
–––––––––

Endowment Antroposofie en Universiteit
Endowment Euritmie
Endowment Antroposofie
Endowment Colo
Endowment Diodato
Totaal endowmentfondsen
JAARACTIVITEITEN

49.237

TOTAAL FONDSEN EN JAARACTIVITEITEN 6.274.591
–––––––––
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174.772
–––––––––

39.237
0
–––––––––

6.993.971
–––––––––

Accountantsverklaring

Wij hebben het financieel overzicht 2005 van de Iona Stichting te Amsterdam gecontroleerd. Het financieel overzicht is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze
verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het financieel overzicht te verstrekken.
Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking
tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel overzicht geen
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van
deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in het financieel overzicht. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van het financieel overzicht zijn toegepast en van belangrijke schattingen die
de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
het financieel overzicht. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons
oordeel.
Wij zijn van oordeel dat het financieel overzicht een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het kapitaal op 31 december 2005 en van het saldo van baten en lasten over 2005 als in gegeven
omstandigheden is vereist.

Rotterdam, 25 januari 2006
Schagen Lensen & Van Krieken Accountants

G. Schagen
Accountant-Administratieconsulent
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Toekenningen overzicht per categorie
Bestuursbesluiten in het jaar 2005, in afgeronde bedragen en gerubriceerd naar de verschillende
werkgebieden. Voor een deel kwamen de subsidies uit het jaarinkomen van de Iona Stichting en
de ter beschikking staande fondsen en voor een deel werden deze mogelijk gemaakt door gerichte
schenking. NB Betalingen op grond van besluiten van voorgaande jaren zijn hier niet opgenomen.

Antroposofie Algemeen
Antroposofische Werkgroep Noord-Nederland,
Groningen

€ 1.130,- voor een demonstratieweekend van het
Drempeltheater in Assen op 11 en 12 maart 2005.
Symposium Wetenschap en Antroposofie, Amsterdam

€ 995,- voor het symposium 2005 met als thema:
‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’.
Herdenking 100e Geboortedag B. Lievegoed, Zeist

€ 1.000,- voor diverse activiteiten rondom de herdenking van de 100e geboortedag van Bernard Lievegoed,
met name voor de manifestatie op 2 september 2005.
Tijdschrift Antroposofie in de Moderne Wereld,
Moskou, Rusland

€ 400,- voor een Russisch tijdschrift over antroposofie.
Garden of Fruition, Bangkok, Thailand

€ 300,- voor deelname van Hans van Willenswaard
aan de ‘Economie Conferentie’ in Dornach van 30 juni
tot 1 juli 2005.

Conferentie voor Fysiotherapeuten en Therapeuten in
april 2005 te Dornach.
Medische Jaarconferentie 2005, Dornach, Zwitserland

€ 9.770,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan de Medische jaarconferentie in Dornach in september.
Widar Gezondheidscentrum, Zeist

€ 1.000,- voor een pilootproject voor vrouwen met
borstkanker, getiteld: ‘Kunst en gesprek om je leven te
herscheppen’.
Therapeuticum Calendula, Gouda

€ 2.500,- voor een promotiefilm voor de antroposofische therapieën.
Louis Bolk Instituut, Driebergen

€ 12.500,- voor het project ‘Onderwijsontwikkeling
2005’.
Mevrouw T. Strizhak, Moskou, Rusland

€ 600- gerichte schenking voor de deelname aan de
medische jaarconferentie in Dornach in september
2005.

Mevrouw H. Petschalina, St Petersburg, Rusland

€ 600,- voor reis- en deelnamekosten aan de bijeenkomst van de Freie Hochschule für Geisteswissenschaft in Dornach van 2 tot 9 juli 2005.
Rudolf Steiner Academie Antwerpen, Belgi‘

€ 12.500,- als noodhulp voor de academie om te overleven nadat de subsidie van de overheid werd stopgezet.
Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

€ 500,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.
€ 2.000,- voor de conferentie ‘De Ziel van Europa’ op
19 november 2005 in Amsterdam.

Antroposofie en Therapie
Stichting Brain - Storm, Warder

€ 1.000,- voor de vervaardiging van een folder over
hun euritmie-therapie en de publicatie van een onderzoeksproject.
Opleiding voor Therapeutische Euritmie, Moskou,
Rusland

€ 3.500,- voor de oprichting van de instelling.
Anastasia Boronina, St. Petersburg, Duitsland

€ 400,- voor deelname aan de ‘Kunsttherapie Tagung’
te Dornach in januari 2006.

Antroposofie en Gezondheidszorg

School voor Therapeutische Euritmie Moskou, Rusland

Medische Sectie Goetheanum, Dornach, Zwitserland

€ 3.500,- voor het studiejaar 2005/2006.

€ 800,- reis- en verblijfkosten voor Henk Poppenk,
docent heilpedagogie, naar Irkoetsk voor het geven van
een ‘Postgraduate Medical Training’ in augustus 2005.
Tatiana Pavlova, Rostov a/d Don, Rusland

€ 450,- reis- en verblijfkosten voor het volgen van de
‘Postgraduate Medical Training’ in Irkoetsk van 12 tot
19 augustus 2005 en voor een bezoek aan de medische
jaarconferentie in Dornach van 24 september tot 2
oktober 2005.
Vadim en Marija Melnyk, Odessa, Oekra•ne

€ 800,- voor deelname aan de Internationale
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Project Musicoterapia, Las Palmas de Gran Canaria,
Spanje

€ 1.500,- voor een muziektherapieproject voor gehandicapte kinderen in het Instituut San Juan de Dios in
Las Palmas.
Antroposofisch Centrum voor Sociale Rehabilitatie
Toermalijn, Moskou, Rusland

€ 2.000,- voor een plan ter verbouwing van de
werkruimte van het dagcentrum voor kinderen en
volwassenen met een verstandelijke handicap in
Moskou.

Internationale Conferentie Muziektherapie, Zeist

€ 1.000,- voor de conferentie ’Onderzoek in de antroposofische muziektherapie’ van 24 t/m 28 mei 2006 in
Academie de Wervel.
Music Therapy Seminar Kiev, Oekra•ne

€ 1.000,- voor de reiskosten van docenten uit het buitenland

‘Architectur der Wandlung - Rudolf Steiners
Bauimpuls und seine Verwirklichung im 20. Jahrhundert’ van de sectie voor beeldende kunsten van het
Goetheanum.
Rudolf Steiner Archiv - Haus Duldeck, Dornach,
Zwitserland

Mevrouw Helena Yakusheva, Jekatarinaburg, Rusland

€ 17.500,- voor diverse tentoonstellingen van het
werk van Rudolf Steiner in 2005.

€ 500,- voor deelname aan een seminar van Eva Mees
ter Berlijn.

Gerard und Elisabeth Wagner-Verein, Dornach,
Zwitserland

Antroposofie en Universiteit

€ 3.000,- voor een tentoonstelling van schilderijen
van Gerard Wagner in Krakau, ter herdenking van
diens 100e geboortejaar.

Universiteit Witten/Herdecke, Duitsland

€ 10.000,- voor het programma ‘ Composer in
Residence’.
€ 16.568,- voor het opzetten van een bibliotheek en
informatiecentrum voor de afdeling antroposofische
geneeskunde.
Promotieonderzoek Ir A.Osman, Wageningen

€ 15.000,- (voor 2005 en 2006) als een bijdrage in de
kosten van een promotieonderzoek met als werktitel
‘Approaches to stimulate the development of new varieties for organic agriculture’. Het onderzoek zal dienen
ter ondersteuning van de voorgenomen Bijzondere
Leerstoel Biologische Plantenveredeling in Wageningen.
Universiteit Witten/Herdecke, Duitsland

€ 5.000,- als ondersteuning voor de begeleidende studie antroposofische geneeskunde in 2005.
Internationaal Forum Mens en Architektuur (IFMA),
Utrecht

€ 1.000,- voor de financiering van een project voor de
invoering van de organische architectuur in het leerplan van de Nationale Universiteit voor Architectuur
en Bouw in Kiev.
Louis Bolk Instituut, Driebergen

€ 5.000,- voor het promotieonderzoek van Martin
Niemeijer getiteld ‘Instrument Beeldvormende diagnostiek van de kinderlijke constitutie’.

Beeldende kunsten
Alanus Hochschule Alfter, Duitsland

Biologisch Dynamische- en biologische
landbouw
Louis Bolk Instituut, Driebergen

€ 18.500,- voor het project ‘Ontwikkeling biologischdynamische fruitteelt’.
Stichting Agrikos, Bilthoven

€ 2.000,- voor het project ‘Milieuverbetering door
Milieubeheersing’;
Studiecentrum Kraaybeekerhof, Driebergen

€ 1.361,- voor het herschrijven van de Landbouwcursus van Rudolf Steiner.
Goetheanum Sektion fŸr Landwirtschaft, Dornach,
Zwitserland

€ 5.000,- voor de internationale landbouwconferentie
2006 in het Goetheanum, met als onderwerp:
‘Identiteit en Openheid’.

Boekuitgaven
Uitgave Biografie Karel Albert Schmidt, Zeist

€ 1.000,- voor de uitgave van een biografie over de
kunstenaar Karel Albert Schmidt.
Uitgave boek ÒCirkels Boven het DalÓ, (KranenburgWyler), Duitsland

€ 2.500,- als stipendium om in samenwerking met
Nard Besseling en Uitgeverij Christofoor de uitgave
mogelijk te maken.
Vrije School Lerarenopleiding, Bielsko-Biala, Polen

€ 4.000,- voor het professoraat van Pieter van der Ree
aan de Alanus Hochschule 2004/2005.
€ 13.000,- voor het professoraat van Pieter van der
Ree aan de Alanus Hochschule 2005/2006.

€ 2.300,- voor de vertaling van het boek ‘Vom
Seelenwesen des Kindes’ van Caroline von
Heydebrand in het Pools.

Mevrouw M. Koch, Zeist

€ 2.000,- voor de presentatie van de Nederlandse uitgave van het boek ‘Ontwikkelingssamenwerking in
een nieuw perspectief’ van Ibrahim Abouleish.

€ 200,- reiskosten naar Dornach in het kader van haar
studie aan Academie de Wervel.
Gemeentemuseum Den Haag

€ 5.000,- voor de restauratie van de ramen van Jacoba
van Heemskerck voor de Marinekazerne te Amsterdam.
Voorbereidingsgroep Architectuurtentoonstelling
India, Mumbai

€ 4.200,- voor de expositie van de tentoonstelling
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Vereniging Vriendenkring Sekem, Koekange

Uitgeverij Christofoor, Zeist

€ 4.000,- voor de uitgave van het boek ‘Victor Hugo,
Oceaan’ van W.F. Veltman.
Michael Kurtz, Bochum, Duitsland

€ 3.000,- voor het schrijven van een boek over de
muziekimpuls van Rudolf Steiner.

Christengemeenschap

Euritmie

Christengemeenschap Kitekamp 2005, Haarlem

Performing Arts Services Basel, Zwitserland

€ 500,- voor het organiseren van een vliegerkamp
voor jongeren op Schiermonnikoog.

€ 10.000,- voor het Euritmiefestival Den Haag in september 2005.

Voorzieningsfonds Ziektekosten van de Christengemeenschap

€ 400,- gerichte schenkingen voor algemene bijdrage.

Euritmieproject Elisabeth Appenrodt, Den Haag

€ 355,- voor twee uitvoeringen van het euritmieprogramma ‘Gedichten van Ida Gerhardt’.

Voorzieningsfonds Christengemeenschap

Hogeschool Helicon, Zeist

€ 175,- gerichte schenkingen voor algemene bijdrage.

€ 1.500,- voor de eindtournee van de 4e jaars-studenten.

Christengemeenschap, Driebergen

€ 140,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.

Goetheanum, Dornach, Zwitserland

Culturele Doelen

€ 5.000,- voor de ‘Wereld Euritmie bijeenkomst’ van
18 april tot 22 april 2006 te Dornach.

De Zonneboom, Leiden

Goetheanum-BŸhne, Dornach, Zwitserland

€ 1.000,- voor de uitgave van een eenmalig jubileumblad ter gelegenheid van het 21-jarig bestaan.
Mevrouw J.C.Weeda - Vis, Zeist

€ 20.000,- voor de euritmie productie ‘De Zeven
Kruiswoorden’, met composities van Heinrich Schütz
en Sofia Gubaidulina.

€ 150,- voor een studiereis naar het Goetheanum in
het kader van haar beeldende kunstopleiding aan de
Academie de Wervel.

€ 810,- voor voorstellingen in Nederland van het
euritmieprogramma ‘De Vier Jaargetijden’.

Stichting Klankkleur, Deventer

Stichting Willem de Zwijger, `s-Gravenhage

Euritmieschool Stoimena Zagreb, Kroati‘

€ 500,- gerichte schenking voor het 3e internationale
Europa-congres van 6 t/m 14 augustus te Praag.
€ 600,- gerichte schenkingen voor algemene bijdrage.

€ 2.000,- voor opvoeringen in Dornach en Stuttgart
van een euritmie-sprookjesvoorstelling van het ‘Iona
Ensemble’ uit Zagreb.

Origenes Instituut, Zeist

Euritmieopleiding Kiev, Oekra•ne

€ 10.000,- voor de zomerweek Zauberflöte.

€ 3.000,- voor het studiejaar 2005/2006.

Antroposofische Studiegroep Simeria, Roemeni‘

Euritmie & Theater Impresariaat, Zwolle

€ 800,- voor de zomer-kunstbijeenkomst 2005.

€ 2.100,-, voor een bijdrage in de kosten van de reis
en/of deelnamekosten aan het Euritmiefestival in
Den Haag van Marilia Barreto, Magda Valenti en
André Pinto uit Brazilië en Ekaterina Abrosimova,
Olga Gerasimova en Svetlana Artamoshina uit
Rusland.

De Heer M. Klett, Dornach, Zwitserland

€ 10.000,- voor het Festival der Ontmoeting voor
mensen uit Oost- en Midden Europa, in Juchowo Polen van 1 juli tot 3 juli 2005.
Stichting Brandaan Reizen, Arnhem

€ 2.325,- voor de bijeenkomst ‘Een brug naar de toekomst’, over Christendom, Islam en Jodendom, september 2005.
Silvester Kinder- en Jeugdboekhandel, Leiden

€ 10.000,- lening voor een nieuw op te zetten filiaal in
Zoetermeer.
Mini-circus Nicole et Martin, Lausen, Zwitserland

€ 1.000,- gerichte schenking voor de tournee door
Nederland.

Euritmie Opleiding Praag, Tsjechi‘

€ 3.000,- als ondersteuning voor het jaar 2005/2006.
Michelangelo Stichting, Den Haag

€ 3.210,- voor de tournee van het euritmiegezelschap
van de stichting met ‘The Princess who went to the
Hearth of the Earth’ naar de Verenigde Staten en
Canada.
Euritmieopleiding Tbilissi, Georgi‘

€ 996,- gerichte schenking voor reiskosten van
Elisabeth Appenrodt.

Drama en Spraakvorming

Stichtse Vrije School, Zeist

Kerstspelproject, Utrecht

€ 500,- voor reiskosten van de 12e klas i.v.m.een
euritmie uitvoering tijdens de Wereld Euritmie
Bijeenkomst van 18 t/m 22 april 2006 in het
Goetheanum te Dornach.

€ 1.000,- voor de opvoering van de ‘Oberufer Kerstspelen’ in december 2005 te Zwolle, Utrecht, Zutphen
en Den Haag.
Stichting Drempeltheater, De Lier

The Kairos Eurythmy Training, Kaapstad, Zuid-Afrika

€ 728,- voor een advertentie in Motief om de vriendenkring te vergroten.

€ 5.000,- ter ondersteuning van het opleidingsjaar
2006.
Vierdejaars studenten van de Academie voor Euritmie,
Den Haag

€ 1.500,- voor de reiskosten van de eindtournee.
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Euritmieopleiding Georgi‘, Tbilissi

€ 300,- voor reiskosten van een docente uit Dornach.
Shostakovitsj Euritmie Projectgroep, Den Haag

€ 5.000,- voor een euritmieproject rond de 100e
geboortedag van Shostakovitsj; een samenwerking van
Nederlandse en Russische euritmisten met muziek van
studenten van het Gnessin Instituut uit Moskou.
Opvoeringen zullen plaatsvinden in Nederland en
Rusland in december 2006.

Peru en een opleidingsproject voor het genereren van
een eigen bedrijfje en toegang tot de arbeidsmarkt.
Stichting Plattelandsvrouwen Senegal, Den Haag

€ 200,- gerichte schenking voor algemene bijdrage
Duitse Vriendenkring Sekem

€ 100,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.
Kinderdorp Kuberton, Kroati‘

€ 545,- gerichte schenking voor algemene bijdrage

Euritmie Impresariaat Nederland, Zwolle

Jongerenprojecten

€ 159,- voor vervoer van Driebergen/Zeist naar de
opvoering van de Goetheanum Bühne (Sieben Worte)
te Den Haag.

Mevrouw H. Schurink, Utrecht

€ 230,- voor de reis naar Londen in het kader van
haar opleiding aan Academie De Wervel.

Heilpedagogie, Gehandicaptenzorg en
Sociale Therapie

€ 1.200,- voor deelname aan de ‘Connect Jongerenconferentie 2005’ te Dornach.

Antroposofische Jongerengroep, Timisoara, Roemeni‘

Heil- en Socialtherapie Seminar Jekatarinaburg,
Rusland

€ 4.000,- als bijdrage voor het komende studiejaar
Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland

Antroposofische Jongerengroep Odessa, Oekra•ne

€ 1.000,- voor de 2e jeugdconferentie met als thema
‘I want’ van 29 juni tot 7 juli 2005 in Odessa.
Rudolf Steiner School Avignon, Sorgues, Frankrijk

€ 1.300,- voor ondersteuning van het Ita Wegman
Opleidingcentrum voor heilpedagogie in Moskou in
het jaar 2005.

€ 1.000,- voor het Peer-Gynt project van leerlingen
van de Rudolf Steiner School in Avignon.

Camphill Village Svetlana, Leningradskaya Oblast,
Rusland

€ 5.000,- voor het internationale Jeugd Kunst Festival
van 31 juli tot 5 augustus 2005.

€ 800,- voor reiskosten naar seminars voor medewerkers van Camphill initiatieven in Rusland, Finland en
Estland.

IDEM - Identity through Initiative e.V., Dornach,
Zwitserland

Seminar Jekatarinaburg, Jekatarinaburg, Rusland

€ 3.500,- waarvan € 1.500,- voor een bijdrage in de
kosten van het heilpedagogie seminar voor de komende twee jaar en € 2.000,- voor een proefschrift.
Tamara Isaeva, Moskou, Rusland

€ 900,- voor deelname aan het project ‘Ausbildung der
Ausbilder’; een internationaal project voor heilpedagogen.
Centrum voor Heilpedagogiek Vilnius, Litouwen

€ 2.500,- voor ondersteuning van de cursus heilpedagogie en sociale therapie.
European Co-operation in Anthroposophical Curative
Education and Social Therapy, Zeist

€ 15.000,- voor het krug (Kirgisien-RusslandUkraine-Georgien) project; een bijscholing voor heilpedagogen uit Oost-Europse en Aziatische landen.
Fonds Tobias, Praag, Tsjechi‘

€ 500,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.

Humanitaire projecten
Monte Azul, Sao Paulo, Brazili‘

Goetheanum, Jeugdsectie, Dornach, Zwitserland

€ 2.000,- voor de vervaardiging van een flyer in het
Engels en in het Duits waarin jongeren worden opgeroepen voor vrijwilligerswerk.
Studenten Academie De Wervel, Zeist

€ 400,- voor meerdere aanvragen van deelnemers aan
een studiereis naar Dornach.
International Youth Camp, Amsterdam

€ 1.000,- voor het 11e Internationale Jongerenkamp
2005 van de Christengemeenschap dat gehouden werd
in Zuid-Frankrijk.
11e klas van de Vrije School Tbilissi, Georgi‘

€ 1.000,- voor een studiereis naar Griekenland met als
thema architectuur.
Jeugdsectie Antroposofische Vereniging in Roemeni‘,
Boekarest

€ 1.000,- voor de organisatie van een internationale
jongerenconferentie in Simeria.
Vierdejaars studenten van de Warmonderhof/Groen horstcollege, Dronten

€ 2.300,- voor bezoeken aan de landbouwconferenties
2005 en 2006 in het Goetheanum te Dornach.
Initiatiefgroep Magneet, Rotterdam

€ 3.000,- voor het opzetten van een gezondheidscentrum voor vrouwen in Monte Azul; een project in de
sloppenwijken van Sao Paulo.

€ 500,- voor de organisatie van een jongerenfestival in
september 2005 met als thema ‘Waarheid en Illusie’.

Stichting Vilcabamba, Alphen a/d Rijn

€ 4.340,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan het festival 2005.

€ 500,- voor een project voor ondervoede kinderen in
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International Art Youth Festival, Dornach, Zwitserland

Freies Jugendseminar Stuttgart, Duitsland

€ 1.000,- voor het theaterproject ‘Heimat und Ferne’
van en voor studenten uit verschillende landen.
Jeugdsectie van de Antroposofische Vereniging in
Nederland, Zeist

€ 2.500,- als ondersteuning in de kosten van jongeren
die deel willen nemen aan de jongerenconferentie in
februari 2006 in het Goetheanum.

Internationale Vrije School Conferentie, Dornach,
Zwitserland

€ 2.314,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan de Internationale Vrije School Conferentie van 29
maart t/m 2 april 2005
Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten,
Stuttgart, Duitsland

€ 2.500,-als ondersteuning voor de ‘Weltkindergartentagung’ van 29 maart tot 2 april 2005 te Dornach.

Maatschappelijke doelen

Diksha Waldorf School, Secunderabad, India

Stichting Bezinning Orgaandonatie, Westerbroek

€ 825,- voor deelname- en reiskosten voor leraren van
de Diksha Vrije School aan de Khandala Seminars van
Aban Bana.

€ 2.000,- voor het symposium ‘doodgewoon’ op 21
oktober 2005, in samenwerking met o.a de Stichting
Merkawah en Stichting Elisabeth Kübler-Ross..
Argentini‘ Fonds, Den Haag

€ 250,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.
Jaap van der Haar, Hamingen

€ 1.000,- voor een haalbaarheidsonderzoek i.v.m. het
proefproject woonzorg-clusters.

Opleiding voor Ritmische Massage, Moskou, Rusland

€ 2.000,- voor reiskosten van 10 buitenlandse docenten voor diverse seminars in Moskou en bezoek van
Russische deelnemers aan congressen voor artsen en
therapeuten in het Goetheanum in April en September
2005.

Stichting Triodos Fonds, Zeist

Hogeschool Helicon, Zeist

€ 1.000,- voor het Fonds Regenboog.

€ 2.000,- voor de uitgave van een jubileumkrant ter
gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de opleiding.

Muziek
Stichting Mens en Muziek, Den Haag

€ 3.000,- voor het internationale improvisatiefestival
van 10 t/m 13 augustus 2005 te Zeist.

Federatie van Rudolf Steiner Scholen in Itali‘, Rome,
Itali‘

Studentenvrouwenkoor Medusa, Utrecht

€ 2.500,- voor de scholing van Vrije School leerkrachten.

€ 500,- voor het zomerconcert en het winterconcert
2005.

Internationale Assoziation fŸr Waldorfpädagogik,
Stuttgart, Duitsland

Musikseminar Hamburg, Duitsland

Stichting Zeister Muziekdagen, Zeist

€ 8.000,- voor de opleiding en ondersteuning van
Vrije Scholen en leraren in 2005, waarvan € 3.000,voor Oekraïne; € 2.000,- voor Bulgarije en € 3.000,voor de Baltische Staten.

€ 2.000,- voor het Mozartfestival, dat gehouden zal
worden in januari 2006.

€ 3.000,- als ondersteuning voor het Waldorf Centre.

€ 2.000,-, voor het project ‘Kulturbegegnung im
Zeichen zeitgenössischer Musik’.

Waldorf Education Centre Lahore, Lahore, Pakistan

Concert Cadances & Transitions, Den Haag

Vrije School Chengdu, China

€ 2.400,- voor het eindexamenconcert van de componisten Maria Alejandra Castro Espejo en Joey
Roukens.

€ 4.040,- waarvan 2.040,- voor deelname van vijf leraren van de eerste Chinese Vrije School in Chengdu
aan de Asia Teacher Training in Bangkok in mei 2005
en € 2.000,- voor deelname van 4 leraren aan de
Teacher training in Bangkok in oktober 2005.

Orlando Festival, Amsterdam

€ 1.500,- gerichte schenking voor algemene bijdrage
Vrije School Adriaan Roland Holst, Bergen

Duitse Week Witten Annen, Duitsland

€ 5.000,-, voor een concert ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de school in het concertgebouw te
Amsterdam op 11 juni 2006.

€ 1.560,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan de Duitse week.

Stichting Passie Projecten, Driebergen

€ 1.500,- voor Rick ten Cate inzake reiskostenvergoeding en materiaal voor zijn werk voor de school.

€ 1.500,- voor de voorjaarsconcerten van het project
koor en orkest.

Vrije School Tridha, Mumbai, India

Initiatiefgroep ÒE
Een Nieuwe SchoolÓ,, Den Haag

Hogeschool Helicon, Zeist

€ 800,- voor publiciteitskosten in verband met het
starten van een interculturele Vrije School te Den
Haag.

€ 3.000,- startkosten voor de voorfinanciering van de
beoogde samenwerking tussen mbo Helicon en de
Mondriaan Onderwijsgroep.

€ 5.700,- als een bijdrage voor het werkverblijf van
Dick de Rooij.

Pedagogie
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Ikanyezischool, Johannesburg, Zuid-Afrika

Vrije School Tbilisi, Georgi‘

€ 11.000,- voor de voltooiing van de verbouwing van
het interieur van de school.
Opleiding voor Vrije School leraren in Moskou,
Rusland

€ 5.000,- als structurele hulp.
Opleiding voor Vrije School leraren in Kiev, Oekra•ne

Al deze subsidies zijn mogelijk gemaakt
door grote en kleine schenkingen en nalatenschappen. Vrienden en schenkers uit het

€ 3.000,- voor de lerarenopleiding Kiev in 2005/2006.

verleden en heden vormen de belangrijke

Ein Bustan Vrije School, Kiryat Tivon, Isra‘l

pijlers voor onze financiële basis.

€ 1.000,- voor de werkzaamheden van deze Vrije
School voor Joodse en Palestijnse kinderen.
Stichting Rudolf Steiner Pedagogie, Zeist

€ 400,- gerichte schenking voor algemene bijdrage.
Natalia Savina, Jekatarinaburg, Rusland

Schenkingen
Schenkingen kunnen éénmalig worden

€ 1.700,- voor reiskosten naar de European Teacher
Training; steun voor het krug project en steun voor
haar studie pedagogie aan de Oeral Universiteit.

gedaan, maar ook regelmatig.

Tijdschrift Rondom het Kind, Leersum

le werkgebieden of geoormerkt voor

€ 800,- voor het opzetten van een wervingsactie.
Vrije School Tridaksha, Bangkok, Thailand

Schenkingen kunnen gericht zijn op speciabepaalde projecten. Ook kan de besteding

€ 500,- voor de reiskosten van Noemi Böken i.v.m. het
geven van een cursus euritmie van 10 weken aan de
Tridaksha Vrije School.

worden overgelaten aan het bestuur.

Centre for Creative Education, Plumstead, Zuid-Afrika

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

€ 8.000,- voor het educare voedselprogramma voor
kleine kinderen in de Townships.

Schenkingen aan de Iona Stichting zijn
onder de post ‘giften’.

Stichting Peuterspeelzaal Doppejan, Haren

€ 200,- voor de deelname van 2 kleuterleidsters aan de
Internationale Vrijeschool conferentie te Dornach.

Tuinen en Landschap
De Kleine Opvang Momo, Deventer

Periodieke schenkingen
Veelvuldig wordt bij regelmatige schenkingen gebruik gemaakt van een notariële

€ 200,- voor het realiseren van een kindertuin.

akte. Daarbij neemt de schenker zich voor

Stichting Gastvrije Aarde/Hyco Verhaagen, OsnabrŸck,
Duitsland

om gedurende tenminste vijf achtereen-

€ 7.500,- voor het project ‘historische moestuinen met
nieuwe opdracht’.
Stichting Geurtuin Landgoed Zuylestein, Amerongen

€ 3.000,- voor een tuin ten behoeve van visueel
gehandicapten.

volgende jaren een bepaald bedrag over te
maken. Deze bedragen zijn in alle gevallen
geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de post ‘persoonlijke verplichtingen’.

Diverse kleinere, niet nader gespecificeerde gerichte
schenkingen.

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