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Jaarverslag 2006
Voorwoord
Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag aan.
Het afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest met vele
evenementen waar we met u bij stil willen staan. Iedere keer is het
bij het maken van het verslag een vreugde om vast te stellen wat
het betekent vertrouwen te krijgen. Vertrouwen van zowel de
initiatiefnemers die ons met hun vragen benaderen, als ook het
vertrouwen van schenkers die maken dat wij positief kunnen
antwoorden op initiatieven die onze wereld willen verbeteren.
Onze kernactiviteit is schenken. Onlosmakelijk hiermee verbonden
is danken. ‘Schenken en danken, twee verwaarloosde kwaliteiten in
deze wereld vol commercie’, verwoordde de vorig jaar overleden
Lex Bos eens treffend. In deze valkuil willen wij niet vallen:
hartelijk dank voor uw bijdragen in 2006.
Wij willen in dit verslag niet alleen terugzien, maar ook vooruit
kijken naar 2007. Dit laatste is een van de aanbevelingen die wij
kregen van de jury van de Transparantprijs. Deze prijs is in het
leven geroepen door PricewaterhouseCoopers en de Donateursvereniging Nederland om de verslaglegging, algemeen en
financieel, in de wereld van stichtingen te verbeteren.
Met gepaste trots mogen we vermelden dat ons vorige jaarverslag
op het onderdeel ‘beschikbaarheid en toegankelijkheid’ de hoogste
score van de jury heeft ontvangen, doordat ons verslag eind
februari in druk en digitaal beschikbaar was. Ook dit jaar streven
we hiernaar en we hopen u zo op elk gewenst moment een actueel
overzicht te geven van ons werk, zodat u met onze activiteiten mee
kunt leven.

Namens bestuur en medewerkers,
Ignaz Anderson
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Jaarverslag algemeen
Natuur – veelkleurige samenleving – spirituele realiteit –
mens-van-goede-wil
Met een symposium onder deze veelomspannende thematische paraplu vierde de
Iona Stichting op 17 maart 2006 in de Rode Hoed in Amsterdam haar veertigjarig
jubileum. De inspirerende verhalen die Klaas van Egmond, Matthijs Schouten en
Allerd Stikker daar vertelden – ze zijn te vinden op de Iona-website – bleken als
wegwijzers te kunnen dienen bij het zoeken naar een spoor de toekomst in.
De thematiek, en vooral het vraagstuk van de onderlinge samenhang van de vier
componenten daarin: natuur, samenleving, spiritualiteit en de handelende mens, is
van dag tot dag actueler en speelt een centrale rol, zowel bij de beoordeling van bij
de Iona Stichting ingediende projecten als ook bij het nemen van eigen
initiatieven vanuit de Iona Stichting.
Steeds vaker klinken noodkreten vanuit de samenleving op, dringende oproepen
gericht aan ieder van ons, waar ook ter wereld. Ze betreffen vier gebieden die
nauw met elkaar samenhangen: de kwetsbare levende natuur van onze aarde, de
moeilijke diversiteit van een bonte samenleving, de wereldgodsdiensten en
wijsheidstradities als onmisbare spiegels voor deze wereld en bovenal de goede wil
van mensen die hier iets mee willen doen! Natuur, veelkleurige samenleving,
spirituele realiteit en mensen van goede wil
De feiten vertellen ons dat het niet goed gaat met de aarde. Er moet snel iets
gebeuren. Grondstoffen raken uitgeput, de huidige wijze van produceren en
consumeren leidt tot ecologische verwoesting en een toename van natuurlijke
rampen. Zuiver water en lucht worden schaarse producten. Het vraagstuk rond de
opwarming van de aarde maakt het beeld compleet. Aarde, water, lucht en vuur
zijn uit balans.
Met indringende woorden – geleend van de Amerikaanse Indianen – gaf Prins
Willem Alexander tijdens het Global Reporting Initiative in oktober 2006 de roep
tot verandering een duidelijk perspectief : ‘Wij erven de aarde niet van onze
grootouders, maar lenen haar van onze klein-kleinkinderen.’
Dat samenleven niet vanzelf gaat, is duidelijk. Het is al een kunst om binnen de
eigen cultuur de verhoudingen, tussen bijvoorbeeld de generaties of tussen
mannen en vrouwen, werkbaar te houden. Eens temeer is dit het geval in de
smeltkroes van verschillende culturen die deze eenentwintigste eeuw meer en meer
zal vertonen. Diversiteit van culturen geeft kleur aan het geheel, maar brengt ook
aan het licht waar integratie en waardig menselijk samenleven niet vanzelf gaat.
Machtsvertoon, angst en corruptie leiden vaak tot onbegrip en conflict.

Iona Stichting
Jaarverslag 2006

5

Iedere cultuur heeft eigen wijsheidsbronnen en spirituele bronnen. Maar deze
hebben het nodig om ‘beschikbaar’ gemaakt en gehouden te worden, willen ze
levend en inspirerend kunnen zijn en zo respect genereren. Een goed voorbeeld
geeft onder meer de Nieuwe Kerk in Amsterdam met haar tentoonstellingen over
niet-Nederlandse culturen.
Daarnaast wordt de roep naar meer dialoog tussen de wijsheidstradities onderling

luider en duidelijker hoorbaar. Fundamentalisme of – zoals Kofi Annan stelt – het
politiek uitbuiten van de verschillen, vergroten de kloof tussen de tradities eerder
dan dat deze bijdragen aan het verkleinen ervan. Dit gevaar wordt onderkend en
er wordt aan gewerkt. Op symposia, conferenties en in onderzoeksgroepen kijkt
men naar de rol van religie in de veranderende samenleving. Als vruchtbare
ingang kijkt men eerder vanuit overeenkomsten, dan vanuit verschillen. Ook de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in haar laatste lezing
(december ’06) vastgesteld dat onze samenleving soms al ‘voorbij de scheiding
tussen kerk en staat’ is. Ze doet het appèl dit te onderkennen in het publieke
debat.
Bovenstaande drie ongemakkelijke, algemene probleemgebieden spitsen zich toe
op wat je zou kunnen noemen: de mens-van-goede-wil. Ieder kan zichzelf de
vraag stellen: wil ik verantwoordelijkheid nemen voor de verdere ontwikkeling
van natuur, medemens, spiritualiteit en, conditio sine qua non, mijn eigen
innerlijke groei?
Dat dit geen vrijblijvende vragen zijn laat bijvoorbeeld de film An inconvenient
truth van Al Gore zien. ‘It’s a moral-issue’, zo zegt hij. Ik ben onderdeel van het
geheel en kan een sleutelpositie innemen. Ik kan iets betekenen…wíl ik het ook?
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In het licht van bovenstaand tijdsbeeld behandelt de Iona Stichting de aanvragen
die haar bereiken. Wie met project- of studieaanvragen bij de Iona Stichting komt,
wil in feite op bovenstaande gebieden zijn inzet leveren. Iedere keer opnieuw
zoeken wij bij wijze van spreken naar geld dat past bij de kracht die in de
(aan)vraag leeft. Uit ervaring is ons gebleken dat wanneer dit lukt mensen méér
dan geld krijgen; het geld is ‘bezield-geld’ geworden. De zachte kant van de
economie wordt in schenkgeld concreet ervaren en de samenleving roept gelukkig
vaker om ‘deze zijde van de munt’.
Dit maakt het werk dat we voor de Iona Stichting doen ook voor onszelf
inspirerend en doeltreffend.

Bestuur
Onze veertigste verjaardag
Op 17 maart 2006 vierden wij de 40ste verjaardag van de Iona Stichting met een
symposium in de Rode Hoed te Amsterdam. Een hoogtepunt in het jaar. Klaas van
Egmond, Matthijs Schouten en Allerd Stikker spraken over vier hoofdoriëntaties
in de samenleving, over de verbinding van mensen met de elementen om hen
heen en over de toepasbaarheid van idealen in de concrete situatie van het hier
en nu.
Op die ochtend was het bestuur in alle vroegte bij onze notaris, om op de dag dat
de Iona Stichting veertig jaar bestaat de basis te leggen voor de toekomstige
opbrengst van landbouwgronden. Deze werden uit een periodieke schenking
aangekocht en zullen bij vrije verkoop op termijn het stamkapitaal van de Iona
Stichting aanzienlijk kunnen versterken. Op diezelfde 40ste verjaardag werd
bovendien onze website www.iona.nl gelanceerd, tot stand gekomen dankzij de
ervaringen van onze directeur op dit gebied.

Beleid, strategie en bestuursactiviteiten
In de zomer kwam het Algemeen bestuur twee dagen bijeen in een beleidsvergadering, waar wij nieuwe lijnen konden uitzetten tegen de achtergrond van
het bovengenoemde groeiperspectief. Daarmee rekeninghoudend kan vanuit het
fonds Antroposofie reeds een proactief beleid gevoerd worden. Zo besloot het
bestuur tot een nieuw initiatief met de naam ‘Antroposofie en Samenleving’met
het doel de werkzaamheid voor de samenleving van initiatieven en instellingen
met antroposofische achtergrond te ondersteunen. Voor scholing en opleiding van
medewerkers en bestuursleden van deze instellingen wil de Iona Stichting zich
gaan inzetten, afhankelijk van de vraag bij de instellingen en van de
mogelijkheden aan onze kant. Bestuurslid Clarine van Lookeren Campagne treedt
op als projectleider.
In de zomerse beleidsvergadering werd ook een ander belangrijk initiatief
besproken met de titel ‘Ruimte voor Ouderschap’. Dit heeft tot doel het
ouderschap te bevrijden uit de eenzijdig economische benadering van carrière en
kostwinnerschap. In deze beide initiatieven komt het in 2005 genomen besluit van
het Algemeen Bestuur, dat de Stichting meer eigen projecten op zich wil nemen,
tot uitdrukking. Dit soort eigen projecten wordt te samen met de jaaractiviteiten
samengevat onder de naam Iona-activiteiten, waarover elders in dit verslag meer
is te vinden.
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Ons vorig jaar ingezette beleggingsbeleid, waarin bijzondere aandacht gegeven
wordt aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen werd
geïntensiveerd.
Een andere beleidslijn die dit jaar gestalte kreeg, is het streven naar meer
professionele transparantie in de jaarverslaggeving. Talrijke verbeteringen zijn
doorgevoerd in het verslag dat u nu in handen heeft en wij hopen daarmee nog
beter aan te sluiten bij de moderne maatschappelijke vereisten. Reeds de stichter,
Jan van der Linden, streefde dit na voor de Iona Stichting.
Met alle waardering voor het wereldse element streven wij tegelijkertijd naar
geduld en verinnerlijking. De maandelijkse vergaderingen van het dagelijks
bestuur openen we bij toerbeurt met een inhoudelijke bijdrage van een van onze

bestuursleden, waarmee wij de drukte van alledag achter ons laten. Wij nemen de
rust en de tijd om onze aandacht onderling af te stemmen, zodat wij in een goede
sfeer alle lopende Iona-activiteiten en alle aanvragen van die maand kunnen
behandelen. In iedere vergadering zijn er projecten die ons respect en
enthousiasme opwekken en zo voelen wij de vergaderingen, ook als ze lang duren,
niet als vermoeiend.
Wij zijn de schenkers dankbaar voor hun vertrouwen en proberen in deze zin hun
vertrouwenskrachten door te geven aan de vele projecten die subsidie verdienen.
Ook voelen wij de steun van gestorvenen, die in gesprekken met ons hun idealen
meegaven aan hun nalatenschappen en legaten.
Anders dan vele collega-stichtingen heeft ons bestuur bewust niet gekozen voor
een strategisch bestedingsbeleid met betrekking tot de projectsubsidies. Deze
worden toegekend afhankelijk van de aard en de inhoud van de ingediende
projecten, zonder daarbij rekening te houden met een vooropgezette verdeling
over sectoren of criteria.
In het contact met de aanvragers werd veelvuldig gevraagd naar de tevredenheid
over de wijze van behandeling van de aanvragen. Besloten werd om dit komend
jaar te gaan systematiseren, om onze werkwijze nog verder te kunnen bijschaven.
De Jaarvergadering, die jaarlijks in maart gehouden wordt, is expliciet bedoeld om
onze belanghebbenden en onze schenkers bij strategie en beleid te betrekken.
Opmerkingen en correspondentie op, of naar aanleiding van de jaarvergadering
worden gebruikt ter verbetering van onze werkwijze.
Het afgelopen jaar bracht ons als bestuur vele vrolijke en heugelijke momenten,
waarvan wij er hier enkele willen noemen:
– de al eerder genoemde tweedaagse beleidsvergadering: heerlijk eten en logies,
voor sommigen buiten slapen in een tent in een tuin als een sprookje en daar de
benoeming van een nieuw bestuurslid Hester Anschütz, die zich hartelijk
opgenomen voelde in onze kring;
– de voorstelling van medewerkster Frouke Flieringa, die in haar andere professie
als toneelspeelster voor ons schitterde;
– in een volledig uitverkocht Concertgebouw de uitvoering van Verdi’s Requiem
door de Vrije School Bergen voor hun lustrum, waarvoor wij financiële steun
gaven;
– de sessies bij de schilder Henk Hage in Beuningen aan de Waal, waar de
voorzitter en de directeur geportretteerd werden voor een kunstboek van deze
schilder Zelfportretten;
– de hartelijke gesprekken met Christine Gruwez, rondom ons besluit om haar
een ‘vrije leerstoel’ te verschaffen, als basis voor haar werk als auteur en als
spreker.
En tenslotte een schrik: scheuren in de muren van ons pand aan de Herengracht!
Dankzij reparaties en muurankers staat de Iona Stichting weer ‘als een huis’.
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In Memoriam
Max Henny, voorzitter van de Iona Stichting van 1978 tot 1983 is op 1 april 2006
overleden in Den Haag. Na een lange carrière in het verzekeringswezen was Max
voor ons een ervaren, milde, vaderlijke voorzitter, met oog voor détail en een
onvergetelijk Brits gevoel voor humor. Wij gedenken hem met groot respect.

Directie en secretariaat
Bezoeken en samenwerking
De samenwerking tussen directie en medewerkers en de communicatie over beleid
en praktijk is in een kleine organisatie van vier medewerkers van nature gegeven.
Toch is er ook een regulier werkoverleg ingesteld en zijn er regelmatig gesprekken
over persoonlijk functioneren.
Samenwerking met andere stichtingen heeft een grote betekenis voor ons.
De directeur van de Iona Stichting maakte een aantal buitenlandse reizen om in
verschillend verband aan overleg deel te nemen, teneinde ons werk met een
internationale doelstelling mogelijk te maken. Allereerst was er een pedagogisch
en sociaalpedagogisch hulpfondsen-overleg in Berlijn (Duitsland), er was twee
keer overleg over steun vanuit Europese antroposofische stichtingen in Järna
(Zweden) en Darmstadt (Duitsland). Ignaz Anderson reisde voorts naar Jerevan
(Armenië) ter beoordeling van een groot project ter financiering van een mensa
voor de vrijeschool aldaar en naar San Francisco (Verenigde Staten) om met een
collega-stichting de samenwerking te evalueren en gezamenlijke nieuwe doelen te
formuleren. Overigens werden met deze collega-stichtingen geen overeenkomsten
gesloten die voor onze Stichting enig financieel risico opleveren. Binnen
Nederland bezocht de directeur in 2006 diverse bijeenkomsten van fondsennetwerken waaraan de Iona Stichting deelneemt. Tijdens deze ontmoetingen
stellen de bestuurders van de verschillende fondsen actuele thema’s inhoudelijk
aan de orde en hebben daarnaast praktisch overleg over projecten. Met
studiefondsen was er eenzelfde soort overleg. Een overzicht van samenwerkende
fondsen vindt u op onze website.
Daarnaast waren er de diverse seminars en symposia die bezocht werden, specifiek
georganiseerd voor instellingen die het algemeen nut beogen. En veelvuldige
bezoeken aan grotere projecten, opleidingen, individuele studenten en personen,
of instellingen die om advies en steun hadden gevraagd.
De directeur krijgt ook regelmatig vragen over de inhoud van conferenties of over
het opstellen van een testament of bij het inrichten van een fonds op naam.
Functies als executeur of in uiterste gevallen bewindvoerder kunnen hier bij
horen (hetgeen soms ook lijfelijke hulp bij verhuizen kan betekenen!).
Last but not least noemen wij met genoegen de goede samenwerking met de
Antroposofische Vereniging in Nederland, waarmee wij regelmatig op vruchtbare
wijze overleg voeren.

Studiefinanciering
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Eén van de activiteiten van de Iona Stichting is het verlenen van studiefinanciering aan studenten die een antroposofische beroepsopleiding willen
volgen. In 2006 hebben wij ruim honderd aanvragen voor studiefinanciering
ontvangen waarvan wij ongeveer de helft hebben kunnen helpen met een lening
of een peetschap.
Naar aanleiding van de veranderende vragen van studenten is besloten om vanaf
2007 aanvragen van euritmiestudenten tot hun 35e jaar in behandeling te nemen
(tot nu toe was dit voor ieder tot 30 jaar), en voor overige studenten tot hun 40e
jaar. Studiefinanciering in de vorm van een renteloze lening blijft gehandhaafd.
Naast de individuele gesprekken met studenten die aan uiteenlopende opleidingen
studeren is een deel van de aandacht ook dit jaar weer uitgegaan naar studenten

van de opleiding ‘Euritmie in de werkgebieden’ van Annemarie Ehrlich. Deze
opleiding is bedoeld voor afgestudeerde euritmisten die euritmie in het
bedrijfsleven willen gaan geven. De opleiding bestaat uit twee delen, een
voorbereidende cursus van twee weken in Den Haag, en een periode van vier
weken in Sekem, het initiatief van Ibrahim Abouleish in Egypte. Begonnen als een
bd-boerderij is het in de 30 jaar dat het nu bestaat uitgegroeid tot een dorp met
naast de boerderij een heel aantal verwerkingsbedrijven.
De studenten van de opleiding ‘Euritmie in de werkgebieden’ hebben de kans om
op verschillende plaatsen in het bedrijf met werknemers bedrijfseuritmie te doen
en zo hun nieuwe vaardigheden te oefenen. De opgave is te leren op een andere
manier met euritmie te werken dan gebruikelijk. Daarnaast is het een uitdaging
les te geven aan mensen met wie je niet kunt spreken, omdat je elkaars taal,
cultuur en levensgewoonten niet kent.
Evenals voorgaande jaren bezochten wij de nieuwe groep cursisten tijdens hun
cursus in de zomer in Den Haag, hospiteerden ’s ochtends en spraken met
verschillende studenten die een financiële ondersteuning aanvroegen. Gedurende
het jaar hebben wij, ondanks haar enorme reislustigheid, ook met Annemarie
Ehrlich zelf regelmatig contact. Het fonds ‘Euritmie in de werkgebieden’ stelt ons
in staat haar studenten te helpen en wij hopen met haar op deze manier de
samenwerking te kunnen continueren.
Een ander belangrijk thema dit jaar is de nieuwe Masteropleiding geweest aan
Hogeschool Helicon in Zeist. In samenwerking met de Universiteit van Plymouth,
Engeland, kunnen leraren een professionele master ‘Special Educational Needs’ in
Nederland in deeltijd volgen. Daarmee verwerven ze een academische graad.
Specifieke werkwijzen van de vrijeschool worden in deze master tegen het licht
gehouden.
De eerste groep studenten is in de herfst begonnen. Wij besloten om aanvragen
van deze studenten in behandeling te nemen zonder te kijken naar de leeftijd en
een derde van het benodigde collegegeld als renteloze lening ter beschikking te
stellen, mits de student zelf en de school waaraan de student werkt samen de rest
op zich nemen. Ook met hen is een persoonlijk gesprek de basis van de eventuele
samenwerking. Wij bezochten de opleiding in december. De eerste indruk was zeer
positief. Inhoudelijk een aanwinst voor Hogeschool Helicon en voor de
vrijeschoolbeweging.

Voorkeuren van medewerkers
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Het bestuur stelde de medewerkers van het bureau in staat een gift van I 1.000,–
te bestemmen voor een project van hun persoonlijke voorkeur.
Sonja heeft gekozen voor de Vrije School Chengdu: ‘Dit is de eerste Vrije School
in China, die in de herfst van 2004 werd opgericht door Huang Xiaoxing (Harry
Wong) en zijn vrouw Zhang Li (Lily), die beiden hun opleiding kregen in
Engeland en de Verenigde Staten. Het starten van een nieuwe school is een
gedurfde stap in een land dat turbulente tijden doormaakt. De school voorziet in
een behoefte en groeit snel. Er zijn nu twee kleuterklassen en twee basisschool
klassen, maar er wordt ook hard gewerkt aan een opleiding van nieuwe leraren
om de school uit te kunnen breiden. Een groep enthousiaste jongen mensen,
ouders en toekomstige medewerkers ondersteunt de school. De initiatiefnemer
is een oud-stipendiaat van de Iona Stichting en ik vind het geweldig dat hij

zijn studie om heeft weten te zetten in dit pioniersproject.’
Afke heeft haar gift bestemd voor het project van Elena Jivotovskaia in Nikolsk,
Rusland: ‘Elena zet zich in om mensen die om fysieke, psychische of sociale
redenen aan de rand van de samenleving zijn geraakt in een door haar opgezette
leefgemeenschap weer in een sociale samenhang te brengen. Door deel te nemen
aan de dagelijkse taken en activiteiten rond feesten en seizoenen komen de
mensen die in Nikolsk verblijven weer tot bloei. Ik bewonder haar initiatiefkracht
en vertrouwen.’
Frouke kiest voor het project ‘SOIL’: Social Organisation for Integral Life is een
NGO die in 1995 werd opgericht door de Pakistaanse Zuster Nasreen Daniel, met
als doel humanitaire hulp te bieden aan vrouwen en kinderen uit de armste lagen
van de bevolking. SOIL werd in eerste instantie opgezet om vrouwen (en hun
kinderen) die in privé-gevangenissen zitten en slachtoffers van eerwraak
rechtshulp te bieden en – indien het lukt ze vrij te krijgen – een veilig
onderkomen te bieden. Later breidde het werk zich uit en werden schooltjes
opgezet voor kinderen van ‘vuilnisrapers’; kleine inkomengenererende projecten
voor vrouwen gestart en wordt noodhulp geboden, onder andere voor de
slachtoffers van de aardbeving in 1995. Nasreen Daniel is een bijzondere vrouw
met een liefdevol hart en gevoel voor humor. Vastberaden en zonder angst vecht
zij voor mensen die daar zelf niet toe in staat zijn.’
Meer informatie over deze drie projecten kunt u vinden op onze website.
Wij bevelen ze van harte bij u aan.

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.
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Voor zo’n projectontwerp met aanvraag zijn de volgende punten essentieel:
1- 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.)
2- Wat is het ideaal?
(Wat is het plan; wie wordt ermee gediend.)
3- Hoe wil men het bereiken?
(Wie gaat het plan uitvoeren en op welke wijze?)
4- 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?)
5- Uiteraard moet een aanvraag zijn voorzien van de originele handtekening van
de initiatiefnemer en, wanneer het om een rechtspersoon gaat, tevens van de
penningmeester.
6- 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.

Iona-activiteiten
Hieronder worden een aantal Iona-activiteiten nader omschreven. Kenmerkend
voor Iona-activiteiten is dat het initiatief en de uitvoering van de Iona Stichting
zelf uitgaan. Op deze wijze staan wij ook dichtbij initiatiefnemers die zich tot ons
richten met een aanvraag. Deze ervaringsdeskundigheid helpt ons regelmatig bij
het beoordelen van projecten.

‘RUIMTE VOOR OUDERSCHAP’
Lili Chavannes

’s Morgens kwart over acht. Amsterdam, kruispunt Rokin-Spuistraat.
Tramrails, auto’s, fietsers, alles overhoop vanwege de aanleg noordzuidmetro. Ongeschoren vader op bakfiets: zo’n kleine trapeze met één
voorwiel. Een peuter en een kleuter zitten netjes naast elkaar in de bak,
mutsen op, wanten aan; op de bagagedrager een maxicosi met onder de
beugel een dik ingepakt baby’tje. De familie slaat linksaf de Spuistraat in,
op weg naar crèche, school, peuterspeelzaal, werk? Waarschijnlijk alle vier.
Ik erachter, peddel rustig naar de Iona Stichting op de Herengracht en zie
de stress voor me, ja beleef hem opnieuw, die aan zo’n moment vooraf moet
zijn gegaan en die dagelijkse kost is voor wie het compromis aangaat van
maatschappelijk bestaan én gezin.
Is dit wat we als samenleving willen voor onze kinderen? Voor onszelf? Is
onze wereld eigenlijk wel ‘fit for children’, zoals het Kinderforum op de
speciale VN-kindertop van mei 2002 het formuleerde?
In 2002 ging Annet Schukking, toen 87-jarig, het worldwideweb op met de
site Werkgroepmoeders.nl. Zij schreef: ‘De Werkgroep Moeders zet zich in
voor het welzijn van het kind. Het doel van de Werkgroep is het verkrijgen
van erkenning, waardering en honorering voor het werk dat moeders doen
voor het grootbrengen van hun kinderen.’
Het Iona-project Ouderschap heeft sinds december 2005 deze impuls
opgepakt en tegen het licht van de tijdgeest gehouden. Onder het motto
‘Ruimte voor Ouderschap’ heeft de projectgroep een begin gemaakt met
een reeks van activiteiten bedoeld om belangstelling te wekken voor een
politiek-maatschappelijk beleid in Nederland, dat meer dan nu kind-, en
daarmee ook ouder-georiënteerd is.
Iona Stichting
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Want wanneer je het hebt over het welzijn van het kleine kind, heb je het
meteen ook over het welzijn van de ouders. Een zure moeder achter-het-
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aanrecht is geen stimulerende opvoeder, een gestreste moeder evenmin.
Een vrolijk strijkende vader is nog steeds het vermelden waard. En de
overheid? De overheid hecht eraan bij dit alles een emancipatiebevorderende en ‘liefdadige’ rol te spelen; de ware agenda lijkt echter steeds
minder verborgen te worden: vergrijzingproblematiek en economische groei
maken het noodzakelijk dat alle ouders – vader én moeder – zoveel
mogelijk werken.

De thematiek anno 2006 is complex. Daarom heeft de Iona-projectgroep in
mei en juni 2006 een drietal expertbijeenkomsten georganiseerd met elk
een andere invalshoek:
– kindgericht ouderschap (pedagogisch: wat zijn de basis behoeften van
kinderen voor een goede start?)
– oudergericht ouderschap (psychologisch-emancipatoir: hoe kan de spagaat
tussen werk en gezin een balans worden?)
– politiek-juridisch aspect van het ouderschap (hoe is het beleid met
betrekking tot het waarborgen van de rechten van het kind?).
Bij elke bijeenkomst zaten er een tiental wetenschappers, ouders en politici
aan tafel bij de Iona-stichting aan de Herengracht om met elkaar van
gedachten te wisselen. De gesprekken waren levendig, betrokken; een aantal
van onze gasten vonden wij later als bekenden terug in het publieke debat.
De verslagen van de gesprekken zijn, samengevat, aan aanwezigen en
belangstellenden toegestuurd. Ze zijn te vinden op de website van de Iona
Stichting: www.iona.nl.
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Bij het aanlopen van de gesprekken konden we niet vermoeden dat het
onderwerp – met name het aspect van de kinderopvang en van de
levensloopregeling – in de tweede helft van 2006 zozeer in de belangstelling
van de Tweede-Kamerverkiezingen zouden komen te staan. De knipselmap
is ondertussen aanzienlijk dikker geworden, bijna dagelijks is het
onderwerp in de pers te vinden. En de meningen blijven verdeeld. Gáán in
Nederland ouders wel fulltime aan het werk wanneer de kinderopvang
gratis of als basisvoorziening wordt aangeboden? Is het ruimte voor
arbeidsparticipatie die zij nodig hebben of is het ruimte voor
verantwoordelijk, naar goeddunken zelf in te richten ouderschap?
Na de zomer kwam het boek Wie wil er nog moeder worden? van socioloog
Prof. Christien Brinkgreve en gynaecoloog Prof. Egbert te Velde uit.
2 november startte vroedvrouw Beatrijs Smulders op een symposium met
haar actie ‘Een sabbatical bij iedere baby’. Op dezelde dag organiseerde
psycholoog en therapeut Martine Delfos een symposium ‘Hechting,
wetenschap voor praktijk’. En jurist Prof. Jan Willems van actiegroep
RAAK (Reflexie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) bood op
30 november op het Binnenhof het manifest Kinderen op één aan met
beleidsvoorstellen voor in het komende regeerakkoord. Belangrijke geluiden
uit de samenleving, waarbij we ons met ons Iona-project hebben
aangesloten. In het Regeeraccoord zijn inmiddels belangrijke stappen gezet.

Kinderen zijn de toekomst van een samenleving. Zijn we als samenleving
op de goede weg wanneer we – ter wille van meer welvaart – overdag de
zorg voor kleine kinderen dwingend aan de ouder onttrekken om die zorg
vervolgens gratis, of onder de marktprijs op de arbeidsmarkt weer aan te
bieden? Is er voor het Damocles-zwaard van de vergrijzing echt geen
andere oplossing dan het opgeven van een naar menselijke maat en
individuele mogelijkheden in te richten, ritmisch en ontspannen
gezinsleven?
‘Ruimte voor Ouderschap’ gaat ervan uit dat de meeste ouders – meer of
minder bewust – een gezond gevoel hebben over wat voor hun kinderen
nodig, goed is. Consultatiebureaus, ouderschapstrainingen,
opvoedingssteunpunten zijn nodig en zeer welkom, maar doen daaraan
niets af. Samenleving en politiek, materieel gericht op economische groei en
het vergroten van de koopkracht, gooien het kind met het badwater weg.
De reparatiekosten zullen niet minder, maar hoger worden.
Maatschappelijke waardering voor ouderschap als belangrijke arbeid, en
overheidsmaatregelen die dat zichtbaar maken, zullen de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van de ouder stimuleren. Ouderschap is ‘werk’, een
gebied waarin je je als mens kunt ontwikkelen en levert praktische
levenservaring op die niet misstaat op een cv. En vervolgens zal elke ouder
haar of zijn persoonlijk bevredigende balans moeten vinden tussen betaalde
arbeid en opvoedtaken.
Hoe gaan we in 2007 verder met ons project ‘Ruimte voor Ouderschap’?
Er zijn plannen voor een conferentie of mogelijk een publiek debat voor
ouders. Er staat een publicatie op stapel van interviews met ouders over de
invulling van ouderschap. En we werken aan een plan voor een
adviesbureau dat bedrijven zal adviseren bij het flexibiliseren van banen.
Daarnaast denken we over het ontwikkelen van een module
‘Ouderschap/kindschap in de biografie’, die in de bovenbouw van het
voortgezet onderwijs kan worden aangeboden.
De ideeën zijn in statu nascendi. We zouden uw reactie op een en ander
bijzonder op prijs stellen. U kunt ons schrijven op het adres van de Iona
Stichting, ter attentie van Ruimte voor Ouderschap of mailen:
RuimtevoorOuderschap@iona.nl
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Aan de projectgroep nemen deel
Ignaz Anderson, Lili Chavannes, Sonja Copijn, Linda Emmelkamp en
Merlijn Trouw.

De Zeven Woorden
Het Eurythmie-ensemble van de Goetheanum
Bühne uit Dornach begon in het voorjaar van
2005 met de voorbereidingen voor een
opvoering van hun programma ‘Sieben Worte’
in Nederland. Dit was opgebouwd uit twee
muzikale werken, van Heinrich Schütz en Sofia
Gubaidulina, waarin de zeven woorden van
Jezus aan het kruis centraal stonden.
Omdat wij enthousiast waren over de
opvoering in Dornach en getroffen werden
door de thematiek ervan, namen wij ons voor
ons in te zetten voor een geslaagde opvoering
in een mooie zaal in Den Haag. Maar dat niet
alleen, we wilden ons tevens inspannen om een
zo breed mogelijke groep mensen op dit thema
te attenderen en eventuele themadagen
mogelijk te maken.
We schreven euritmisten in Nederland aan, en
de Christengemeenschap, in het maandblad van
de Anthroposofische Vereniging Motief
verschenen er artikelen. Via de website van het euritmie-impressariaat werden
belangstellenden van onze plannen op de hoogte gehouden. En de voorbereidende
gesprekken met Christine Gruwez, die wij hadden gevraagd om haar licht te laten
schijnen over de Zeven Laatste Woorden, kwamen op gang.
Vanaf begin januari 2006 hebben we ons intensief beziggehouden met de
inhoudelijke voorbereidingen. Een groot aantal geïnteresseerden had zich
opgegeven als belangstellend voor de wekelijkse (email)brieven van Christine
Gruwez, waarin zij steeds één ‘woord’ belichtte. Deze teksten hebben vele
individuele mensen kunnen inspireren en vormden ook voor verschillende
groepen gespreksstof. Via het secretariaat van de Iona Stichting werden de
berichten van Christine over heel Nederland verspreid en op deze manier kregen
we contact met vele voor ons tot dan toe onbekenden.
De inhoudelijke voorbereiding vond haar hoogtepunt op zondagmiddag 26 maart
in Antropia in Driebergen, waar Christine Gruwez een inleiding hield. Hierna
gingen de aanwezigen uiteen in gespreksgroepen, die geleid werden door de Ionabestuursleden. De stemming was uiterst geconcentreerd en meditatief. Aan het
eind van de middag konden we als presentje voor ons veertigjarig jubileum aan
alle aanwezigen een boekje met de brieven van Christine Gruwez overhandigen.
Ons eerste idee, dat er ook landelijke muzikale of euritmische voorbereidingen
zouden kunnen ontstaan, werd niet bewaarheid. Wel vernamen we dat op
verschillende plaatsen in Nederland kleine groepjes mensen met elkaar euritmisch
aan dit thema hebben gewerkt.
Tot onze grote blijdschap speelde het ensemble haar opvoering op 31 maart in het
Lucent Danstheater in Den Haag voor een uitverkochte zaal.
Iona Stichting
Jaarverslag 2006

16

Educare Voedselhulp (Zuid-Afrika)
Het Centre for Creative Education startte in
1993 vanuit Kaapstad een project voor vrouwen
in de ‘townships’ om hen op te leiden tot
groepsleidsters voor kleine kinderen. Enerzijds
om de vrouwen de mogelijkheid te bieden
nieuwe ideeën op te doen en een beroep te
leren, anderzijds om kinderen die nog te jong
voor school zijn van de straat te houden en op
pedagogische wijze op te voeden. Na zo’n
opleiding kan de cursiste een groep in haar
eigen ‘shack’ (woning) beginnen en wordt ze
vervolgens nog twee jaar begeleid vanuit de
opleiding. Deze werkwijze is zeer succesvol
gebleken en overal in de townships zijn
kindergroepen ontstaan, waarvan een elftal
inmiddels zijn uitgegroeid tot kleuterscholen.
De kinderen worden ’s morgens vroeg door de
moeders gebracht, die dan naar de stad gaan om te werken. Pas ’s avonds worden
zij weer opgehaald. Veel ouders hebben nauwelijks genoeg geld om bij te dragen
aan de schoolkosten.
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Tijdens ons bezoek in 1998 aan een aantal van deze kleuterscholen en
kindergroepen, bleek dat het gebrek aan voedsel een groot probleem was. Er
bestonden hiervoor toen nog overheidssubsidies, maar die kwamen onregelmatig
en waren ontoereikend. Inmiddels zijn de subsidies zelfs geheel gestopt.
Terug in Nederland heeft Afke van Aalderen een aantal vrienden en bekenden om
financiële hulp gevraagd voor dit doel. Daar kwam een geweldige respons op en de
Iona Stichting heeft dit initiatief van harte opgenomen in haar reeks van
activiteiten.
Sindsdien is er een goed lopende organisatie ontstaan om biologisch voedsel in te
kopen en te distribueren over de kleuterscholen en kindergroepen in de
townships. Inmiddels krijgen circa duizend kinderen een gezonde middagmaaltijd.
Dit vormt een vast sociaal rustpunt in het dagprogramma. Sinds twee jaar is er
ook een moestuinenproject gestart, waarin een kleine groep vrouwen uit de
townships les krijgt in het opzetten en onderhouden van een moestuin. Het doel
hiervan is tweeërlei; aan de ene kant is het fijn om eigen groenten te kweken,
maar even belangrijk is het om daardoor weer in verbinding te komen met de
aarde. Zo kunnen ze de vreugde in zichzelf over de schoonheid van gewassen en
bloemen weer tot leven brengen.
In oktober 2006, tijdens ons laatste bezoek om de ontwikkelingen te kunnen
waarnemen, is het idee ontstaan om alle kinderen van de groepen een klein
plantje te geven, met de opdracht het thuis goed te verzorgen. In de hoop dat de
ouders door de zorg van hun kinderen voor hun plantje gestimuleerd worden om
zelf ook wat met planten en bloemen te gaan doen.
In elk geval is het ons duidelijk dat naast onze doorgaande zorg voor de extra
voedselvoorziening ook aandacht nodig is voor de groei en bloei van het
moestuinenproject.

Financiële verslaglegging:
Beleggingsstatuut
In het verslagjaar heeft het bestuur een beleggingsstatuut vastgelegd, waarin is
gekozen voor een vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in
groene, duurzame en maatschappelijke verantwoorde ondernemingen.
Het bestuur heeft de uitvoering van het beleggingsbeleid uit handen gegeven aan
een externe vermogensbeheerder en heeft het toezicht op de werkzaamheden van
de vermogensbeheerder opgedragen aan een financiële commissie, bestaande uit
voorzitter, penningmeester en directeur. Deze commissie bewaakt de
samenstelling van de portefeuille en evalueert periodiek de prestaties van de
externe vermogensbeheerder.
Het bestuur heeft op voorstel van de financiële commissie een beleggingsplan
vastgesteld, waarin de strategische middelenverdeling, de tactische marge, het
gebruik van vreemde valuta, regionale spreiding, derivaten, het risicobeheer en
het accent op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de
beleggingen zijn vastgelegd.
B.A. van Doorn&Comp. B.V. te Amsterdam, gespecialiseerd in beleggingen in
trackers, is aangewezen als vermogensbeheerder. Afhankelijk van de markt mag de
beheerder de strategische middelenverdeling laten schommelen tussen 50/50 en
60/40 aan aandelen enerzijds en anderzijds vastrentende en alternatieve waarden.
De vermogensbeheerder rapporteert ieder kwartaal aan de financiële commissie.
De koerswinsten en koersverliezen worden zichtbaar gemaakt in de jaarrekening.
Koerswinsten en koersverliezen worden met het oog op de continuïteit voor een
deel toegevoegd of onttrokken aan een egalisatiereserve.

Fiscale aspecten
De Iona Stichting en haar schenkers profiteren sinds vorig jaar van een algehele
vrijstelling van schenkingsrecht voor goede-doelen-stichtingen.
Uw schenking of legaat is dus volledig vrijgesteld van schenkingsrecht of
successierechten. Aangezien de Iona Stichting geen enkele kosten in rekening
brengt, kan uw schenking voor de volle 100% worden aangewend voor de door u
aangegeven doelen.
Voor de inkomstenbelasting zijn schenkingen aan de Iona Stichting volgens de
gewone giftenregeling aftrekbaar, hetgeen een aanzienlijke belastingbesparing kan
opleveren, afhankelijk van uw belastingtarief.
Schenkingen van een jaarlijkse uitkering voor minstens vijf jaar via een notariële
akte (bij de Iona Stichting kunt u hiervoor een volmacht aanvragen) zijn
onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Als u over vermogen beschikt,
waarvan u een deel kunt missen, kan deze vorm fiscaal zeer voordelig uitpakken.
Als u wilt kunnen wij u hierbij adviseren.
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Verkorte balans per 31 december 2006
(in euro)
31-12-2006
–––––––––––––––––––––––––––

31-12-2005
–––––––––––––––––––––––––––

A C T I VA
Materiële vaste activa

2.243

Financiële vaste activa

671.739

1

2.045
0

2

16.122.804

Beleggingen

18.743.682

Vorderingen

36.580

34.118

355.085
–––––––––
19.809.329
–––––––––

2.080.543
–––––––––
18.239.510
–––––––––

Liquide middelen

PA S S I VA
Eigen Vermogen
–Stamkapitaal

7.457.436

7.072.286

–Koersegalisatiereserve

4.060.392

3.597.392

–Bestemmingsfondsen
Werkfondsen

2.775.175

2.408.269

Endowmentfondsen

4.171.366

4.304.111

Ionafondsen

563.518
–––––––––

39.237
–––––––––
7.510.059
–––––––––

Voorzieningen

Schulden

6.751.617
–––––––––
19.027.887

17.421.295

53.522

81.841

727.920
–––––––––
19.809.329
–––––––––

736.374
–––––––––
18.239.510
–––––––––

1. Gebouwen in Amsterdam en Wageningen zijn ieder gewaardeerd tegen I 1,–. Gezamenlijke woz-waarde van deze panden
bedraagt: I 1.532.000
2. Aandelen: I 17.707.966, obligaties: I 1.035.716
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Verkorte staat van baten en lasten
(in euro)
Werkelijk 2006
––––––––––––––
Baten
–Donaties, giften en schenkingen
–Nalatenschappen

Begroot 2006
––––––––––––––

804.974
22.036
––––––––––

51.000
0
––––––––––
827.010

Resultaat beleggingen

Lasten
–Secretariaatskosten

1.551.861

270.730
––––––––––

Beschikbaar

Overige baten en lasten
Totaal baten

Besteed aan doelstelling

Overige bestemmingen
Bestemd voor stamkapitaal
Bestemd voor fondsen
–Uit jaarinkomen aan fondsen
–Uitbetaald uit fondsen

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

3

Specificatie beleggingsresultaten
–Bank- en girosaldi
–Rente- en dividenden effecten
–Koersresultaten
–Kosten vermogensbeheer
–Bestemd voor koersegalisatiereserve
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183.569
1.057.551
––––––––––
51.000

1.241.120

454.660

1.460.592

216.000
––––––––––

293.813
––––––––––

-270.730

-216.000

––––––––––––––
2.108.141

––––––––––––––
289.660

24.552

24.000

––––––––––––––
2.132.693
––––––––––––––

––––––––––––––
313.660
––––––––––––––

988.142

0

730.747

34.914

50.000

1.059.291

959.826
-988.142
––––––––––

Bestemming door schenker bestemd

3

Werkelijk 2005
––––––––––––––

263.660
0
––––––––––

-293.813
––––––––––––––
2.407.899

23.825
––––––––––––––
2.431.724
––––––––––––––

1.197.661
-730.747
––––––––––

-28.316
787.717

263.660
0

466.914
174.772

––––––––––––––
1.782.457
––––––––––––––

––––––––––––––
313.660
––––––––––––––

––––––––––––––
2.431.724
––––––––––––––

350.236
––––––––––––––

0
––––––––––––––

0
––––––––––––––

52.289
419.716
1.645.190
-102.334
-463.000
––––––––––––––
1.551.861
––––––––––––––

50.000
449.660
0
-45.000
0
––––––––––––––
454.660
––––––––––––––

48.834
537.461
2.606.318
-87.950
-1.644.071
––––––––––––––
1.460.592
––––––––––––––

Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x 1.000 euro)
A C T I VA P E R 3 1 - 1 2
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Beleggingen
Vorderingen
Liquide middelen

PA S S I VA P E R 3 1 - 1 2
Stamkapitaal
Koersegalisatiereserve
Werkfondsen
Endowmentfondsen
Ionafondsen
Voorzieningen
Schulden

2004
–––––––––

2005
–––––––––

2006
–––––––––

2
13.005
45
1.566
–––––––––
14.618

2
16.123
34
2.081
–––––––––
18.240

2
672
18.744
36
355
–––––––––
19.809

6.013
1.953
2.048
4.013
49
16
526
–––––––––
14.618

7.072
3.598
2.408
4.304
40
82
736
–––––––––
18.240

7.633
3.972
2.775
4.171
476
54
728
–––––––––
19.809

2004
–––––––––

2005
–––––––––

2006
–––––––––

185
254
–––––––––
439

184
1.058
–––––––––
1.242

805
22
–––––––––
827

384

1.460

1.552

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)
Baten
Schenkingen
Gerichte schenkingen en legaten
Resultaat beleggingen
Beleggingsresultaten
Lasten
Secretariaatskosten
Beschikbaar

-255

-294

-271

–––––––––
568

–––––––––
2.408

–––––––––
2.108

Overige baten en lasten

23

24

25

–––––––––
591
–––––––––

–––––––––
2.432
–––––––––

–––––––––
2.133
–––––––––

728

731

988

135
-630
302

1.059
467
175

35
-28
788

Totaal lasten

–––––––––
535
–––––––––

–––––––––
2.432
–––––––––

–––––––––
1.783
–––––––––

Saldo baten en lasten

–––––––––
56
–––––––––

–––––––––
0
–––––––––

–––––––––
350
–––––––––

Totaal baten

Bestedingen
Besteed aan doelstelling
Overige bestemmingen
–bestemd voor stamkapitaal
–bestemmingen of onttrekkingen aan fondsen
–bestemming door schenker bepaald
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Fondsenoverzicht
(in euro)
Stand
per
31-12-2005
–––––––––

Schenkingen
aan fondsen
2006
–––––––––

18.561
105.786

Subsidie uit
jaarinkomen
2006
–––––––––

Uitbetaald
in
2006
–––––––––

Mutatie
tussen
fondsen
–––––––––

Stand
per
31-12-2006
–––––––––

29.338

47.471

18.330

18.758

9.672

40.145

WERKFONDSEN
Peetschappen
Vrije Schoolbeweging
Heilpedagogie

4.924

B.D. Landbouw/Milieu

42.102

Antroposofische Natuurwetenschappen
Antroposofische Medische Doelen

429

460

360

19.442

7.995

2.470

-50

42.581

15.690

11.747

820

Antroposofische Filosofische Doelen

20.000

20.000

37.763

29.438

43.766

550

20.449

1.100

-9.230

94.781

22.888

-1.000

111.675

Antroposofie

4.438

Christengemeenschap

8.443

450

-288

49.755

13.910

81.821

23.290

Euritmie
Euritmie in werkgebieden
Beeldende kunsten

12.763

135.563

Muziekfonds

3.059

Jeugdfonds

104.782

Uitgave boeken

25

65.939

Goetheanum

215.294

Iona Startfonds

75.313

2.454

1.000

84.725

9.181

4.000

-941

37.312

67.495

17.458

48.481

51.500

164.794

-77.243

161.968

469.674

30.000

31.603

468.071

Ebbinge Wubben

11.749

720

958

Educare Voedselhulp Z.A.

12.667

Bijzondere Voorzieningen

Toekomstig bezit landbouwgronden
Fondsen op naam
Totaal werkfondsen

7.690

8.000

600.000

11.511
1.400

13.757
447.871

152.129

969.085
–––––––––

84.686
–––––––––

6.260
–––––––––

144.326
–––––––––

39.250
–––––––––

954.955
–––––––––

2.408.269

778.845

36.980

555.982

107.063

2.775.175

13.803

702

289.160

7.914

34.038

37.119

685.596

ENDOWMENTFONDSEN
Endowment Ondernemende Initiatieven

276.059

Endowment Stipendia

680.763

Endowment Waldorfski Pedagogiki

169.149

8.457

28.000

87.141

58.541

50.682

-95.000

0

203.929

10.196

20.000

-12.244

181.882

-25.000

1.938.140

Endowment Antr. en Universiteit
Endowment Euritmie
Endowment Antroposofie

1.918.705

95.935

51.500

944.727

47.236

64.982

23.637
–––––––––

–––––––––

1.182
–––––––––

4.304.111

7.914

Endowment Colo
Endowment Diodato
Totaal endowmentfondsen
IONAFONDSEN
T O TA A L F O N D S E N

39.237

149.606

926.981

–––––––––

-24.819
–––––––––

0
–––––––––

269.390

252.985

-157.063

4.171.366

653.456

179.175

50.000

563.518

6.751.617

786.759

959.826

988.142

0

7.510.059

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––
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Overzicht verloop fondsen 2006
(in euro)

Stand van de fondsen per 1 januari 2006
Bij: ontvangen schenkingen algemeen
dotatie endowmentfondsen

6.751.617
786.758
269.390

subsidies uit het jaarinkomen via werkfondsen

36.980

subsidies uit het jaarinkomen aan Ionafondsen

653.456
–––––––––
1.746.584
–––––––––
8.498.201

Betalingen uit fondsen in 2006
Stand van zaken fondsen per 31 december 2006
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-988.142
–––––––––
7.510.059
–––––––––
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Overzicht toekenningen 2006
Bestuursbesluiten in het jaar 2006, 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. In het totaal hebben wij I 988.142,– kunnen besteden aan onze doelstelling.
NB Betalingen op grond van besluiten van voorgaande jaren zijn hier niet opgenomen.

Antroposofie Algemeen

Werkboek Uitwendige Therapieën, Groningen

Voorbereidingsgroep Symposium Wetenschap en

1.000,- voor het uitbrengen van een werkboek
over oliën voor uitwendige therapieën.

Antroposofie, Amsterdam

1.327,- voor het symposium ‘Ontwikkeling van
lichaam, ziel en geest’ in april 2006.

I

I

Louis Bolk Instituut, Driebergen

Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

15.000,- voor het project ‘Onderwijsontwikkeling
2006’.
I

I

653,- voor de zomerweek “Christus in de antroposofie”.

Internationale Vereinigung Anthroposophischer

1.000,- voor de conferentie “Ervaringen met preen postexistentie”; in november 2006.
I 500,- gerichte schenking.

3.000,- voor een project om het gebruik van antroposofische geneesmiddelen in Europa rechtszeker te
stellen.

I

Ärztegesellschaft, Filderstadt, Duitsland
I

De heer R. Radev, Plovdiv, Bulgarije

Mensch und Natur, Tbilissi, Georgië

I

150,- voor deelname aan de workshop “Ethical
Financialism” in mei 2006 te Dornach.

2.000,- voor een antroposofisch artsenseminar in
Georgië.

Antroposofische Jongerengroep Jekatarinaburg,

Medische Jaarconferentie 2006, Dornach,

I

Rusland

Zwitserland

1.750,- voor bezoek van 4 groepsleden aan de
Kolisko Conferentie in de Krim in juni 2006 en van
6 personen aan de Jeugdconferentie in Odessa in
juni/juli 2006.

2.680,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan de Medische jaarconferentie in Dornach in september 2006.

I

I

Nederlandse Vereniging van Antroposofische

Allgemeine Anthroposofische Gesellschaft,

Artsen, Zeist

Dornach, Zwitserland

3.600,- voor de organisatie van een introductie
weekend antroposofische geneeskunde voor medische studenten.

46.500,- voor het project “Empfang und
Veranstaltungen am Goetheanum / Hochschulpräsentation.
I

I

Begleitstudium Anthroposophische Medizin, Witten,

Rudolf Steiner Archief, Dornach, Zwitserland

Duitsland

10.000,- voor het filmproject “Wie was Rudolf
Steiner?”

10.000,- voor het project ‘Áusbildung und
Forschung zur Didaktik und Umsetzung des therapeutischen Kurses’.

I

Antroposofische Vereniging in Georgië, Tbilissi
I

1.200,- gerichte schenking voor de bibliotheek.

I

Gesundheit aktiv - Anthroposophische Heilkunst
e.V., Bad Liebenzell, Duitsland

Antroposofie en Gezondheidszorg
Mevrouw T. Samoylina, Rostov a.d. Don, Rusland

500,- voor reiskosten naar Dornach i.v.m deelname
aan de Medische Jaarconferentie en de conferentie
voor psychotherapeuten in september 2006.
I
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1.000,- voor het congres “Ethik des Sterbens Würde des Lebens” in november 2006 te Berlijn.
I

Medische Sectie Goetheanum, Dornach, Zwitserland

5.000,- voor een project ter bevordering van het
zeker stellen van de rechtszekerheid van antroposofische geneeskunde in Europa
I

I

10.000,- voor het opzetten van het “AlbertusMagnus-Stipendium” voor antroposofische artsen in
Duitsland.

de Margarethe Hauschka Schule om voldoende
onderlegd te zijn om een opleiding ritmische
massage op te zetten in Odessa.
Rodonit Kunstseminar, Jekatarinaburg, Rusland

Louis Bolk Instituut, Driebergen

I

I 17.500,- voor het project ‘Onderwijsontwikkeling
2007’.

Centre de Rééducation Fonctionelle et

Zukunftsstiftung Gesundheit, Stuttgart, Duitsland

1.000,- voor de lopende kosten van het seminar.

Psychosociale, Hévilliers, België

3.000,- voor het opzetten van een psycho-sociaal
centrum voor volwassenen.
I

Antroposofie en Therapie
Mevrouw P. Tillmans en de Heer E. van Wijnen,

Project Musicoterapia, Las Palmas de Gran Canaria

Maastricht

I

I 1.500,- voor de Bothmer Movement International;
een beroepsbegeleidende opleiding tot Bothmer gymnast op verschillende plaatsen in Europa.

I

Organisatiecomité Herfstcongres 2006, Zoetermeer
I 1.000,- voor een herfstcongres in november 2006
in Hogeschool Helicon te Zeist, met als thema “De
samenhang van de antroposofische kunstzinnige therapieën met de mens”.

Elisabeth Gast Stiftung, Baldham, Duitsland

2.000,-, voor een kunsttherapie-project voor weeskinderen in Georgie; een studieverblijf van de
Georgische kunstenaar Georgi Tschaparidze in
Duitsland en in Londen om ervaring op te doen voor
het therapeutische werk.
I

Zonnehuizen Veldheim Stenia, Zeist

3.000,- voor de aanschaf van kunstwerken voor de
Raphaëlzaal en de Parcifalzaal.
I

Mevrouw L. Charpentier, Den Dungen

175,- voor een studiereis naar Dornach in het
kader van haar kunstzinnige therapie opleiding aan
de Academie de Wervel.
I

Mevrouw V. Scherpenseel, Den Haag
I 350,- voor reiskosten in verband met een afstudeeronderzoek naar het Isenheimer altaar.

3.000,- voor een muziektherapieproject voor
gehandicapte kinderen van Heleen de Haas.
Mevrouw J. Yakusheva, Jekatarinaburg, Rusland

750,- gerichte schenking voor een kunsttherapieproject.

Antroposofie en Universiteit
Promotie Mevrouw A.M. van der Horst Brouwer,
Baarn

10.000,- voor ondersteuning van het promotieonderzoek “The role of reflection on spiritual intelligence in Dutch Waldorf Schools”.
I

Dr. J. Sijmons, Zwolle

14.355,- voor de drukkosten van de handelseditie
van “Phänomenologie und Idealismus”.
I

Promotie R. van Vliet, Den Haag

5.000,- voor de afronding van een dissertatie over
het Manicheïsme met als werktitel: “Christus menswording tijdens de doop in de Jordaan”.
I

Internationaal Forum Mens en Architectuur (IFMA),
Utrecht

4.000,- voor de financiering van het derde traject
van een project voor de invoering van de organische
architectuur in het leerplan van de Nationale
Universiteit Kiev voor bouw en architectuur.
I

Mevrouw J. Abrosimova, St. Petersburg, Rusland

De Heer F. Lutters, Driebergen

950,- voor reis- en verblijfkosten voor Ruth
Barkhoff, docente heileuritmie, om een cursus te
geven in St. Petersburg.

I

I

4.000,- als bijdrage aan Mastersopleiding ‘Special
Educational Needs’ op Hogeschool Helicon, in
samenwerking met de Universiteit van Plymouth.

De Noorderhoeve, Schoorl

Mevrouw P. Blesing, Den Haag

2.500,- voor de viering van het 25-jarig jubileum
en de feestelijke opening van de nieuwe gebouwen
met een voorstelling van het Zwitserse duo Nicole et
Martin.

I

I

Mevrouw N. Suschtchuk, Odessa,Oekraïne
I

2.000,- voor een opleiding ritmische massage aan
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4.000,- als bijdrage aan Mastersopleiding ‘Special
Educational Needs’ op Hogeschool Helicon, in
samenwerking met de Universiteit van Plymouth.

Mevrouw L. Berkhout, Leiden

Rudolf Steiner Archief, Dornach, Zwitserland

8.974,- voor ondersteuning van het promotieonderzoek “Ruimte voor ontwikkeling - over de consequenties van het onderwijsaanbod voor de ontwikkeling van kinderen tussen vier en zeven jaar.

6.600,- voor de organisatie van de tentoonstelling
‘Ursache Zukunft’ over Joseph Beuys en Rudolf
Steiner, die gehouden zal worden van 3 mei tot
3 augustus 2007.

I

I

Louis Bolk Instituut, Driebergen

Stichting Water Drager van Leven , ’s Heerenberg

5.000,- voor ondersteuning van het promotieonderzoek van De Heer M. Niemeijer getiteld:
‘Instrument beeldvormende diagnostiek van de kinderlijke constitutie’.

450,- gerichte schenking voor een onderzoek van
John Wilkes naar veelvlakken en flowforms.

I

I

Alanus Hochschule, Alfter, Duitsland

13.000,- voor het docentschap van Pieter van der
Ree in 2006/2007.
I

Beeldende kunsten
Mevrouw M. van Praag, Almere

300,- voor een kunststudiereis naar Londen in het
kader van haar opleiding kunstzinnige therapie.
I

Mevrouw R. Scheffers, Aarle-Rixtel

300,- voor haar deelname aan de “Maltagung Die
Kunst der Farbe” in het Goetheanum in juli 2006.
I

Biologisch Dynamische en biologische
landbouw
Stichting Oase, Beuningen

650,- voor het vertalen en ondertitelen van een
documentairefilm over ‘De boerderij als pedagogische hulpbron’.
I

Kunstenaarsbijeenkomst Venetië, Oriago, Italië

Louis Bolk Instituut, Driebergen

1.000,- voor een internationale bijeenkomst van de
Sectie Beeldende Kunsten van het Goetheanum, met
als thema; het spirituele in de kunst; een zoektocht
naar het menselijk centrum ‘ op het eiland San
Servolo in Venetië in juli 2006.

40.000,-, te verdelen over negen projecten voor het
jaar 2006:

Mevrouw A. Boronina, St. Petersburg, Rusland

4: Bodem en Landschap

I

400,- voor deelname aan de ‘Künstlermesse’ te
Basel en de ‘Maltagung’ te Dornach.
I

The Association for Spiritualism of Arts Svitnjak,

I

1: Wetenschappelijke artikelen Sectie Dier
2: Familieteelt in de Melkveehouderij
3: Melkverwerking en kwaliteit
5: Methodeontwikkeling visuele beoordeling van
voedingskristallisaties

I

6: Weerstand tegen vruchtboomkanker
7: Bedrijfsorganisme in het kader van plattelandsontwikkeling

Rudolf Steiner.

8: Nut en Natuur, slotfinanciering meststoffenproject
Flevoland

Mevrouw A. Wojnarska, Bielska – Biala, Polen

9: Meten van vitaliteit in en van organisaties

Split, Kroatië

1.000,- voor een groepstentoonstelling in Zagreb
gebaseerd op werken van J.W. Goethe en

300,- voor deelname aan de beeldende kunst conferentie “Die Kunst der Farbe” te Dornach in juli
2006.
I

Goetheanum Archief, Dornach, Zwitserland

5.000,- voor de aanschaf van een vitrine voor het
gerestaureerde dubbelkoepelmodel van Rudolf
Steiner.
I

20.000,- voor tentoonstellingen van het archief in
de tweede helft van 2006.
I

Stichting Eerste Goetheanum Impuls, Vlaardingen

927,- voor de financiering van de Goetheanum
Zomerweek in augustus 2006 in de Hogeschool
Helicon, Zeist.
I
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Boekuitgaven
Mevrouw G. Raab, Winterbach – Engelberg,
Duitsland

5.900,- voor het publiceren een biografie over
Oswald Dubach.
I

Solowjow Uitgeverij, St. Petersburg Rusland

500,- voor de uitgave van een Russische vertaling
van de “Meditationssprüche” van Rudolf Steiner.
I

Waldorfschule Uhlandshöhe, Stuttgart, Duitsland

3.500,- voor de uitgave van een documentatie over
het ontstaan van de eerste Vrije School in Stuttgart.
I

I 2.500,- voor de uitgave van “Weg nr 4’: von
Waldorf Astoria zur Waldofschule”; een prospectus
voor de stad Stuttgart.

Project Kostelijke Kinderboeken, Amsterdam
I 1.000,- voor de uitgave van een commentaar op
kinderboeken vanuit antroposofische en vrij pedagogische achtergrond.

De Heer A. Bos, Amsterdam
I 5.000,- als een werkstipendium voor het herschrijven van het boek ‘De Geest in de Machine’.

Culturele Doelen
Origenes Instituut, Zeist

50.000,- voor de instelling van een Fonds Origenes
Leerstoel.
I

I

1.000,- gerichte schenking

Stichting Interreligio, Zeist
I

3.500,- voor de interreligieuze Zomerweek 2006.

Atelier Arteum, St. Petersburg, Rusland

I

1.000,- voor diverse antroposofisch-culturele projecten: een tekencursus in de herfst in Nizniy
Novgorod; de eurythmiecursus “Stilepochen” in
St. Petersburg; een tentoonstelling van 12 kunstenaars in Kiev en de vertaling van het boek T. Kiseleff
“Erinnerungen an Eurythmiearbeit mit Rudolf
Steiner”.

Garden of Fruition, Bangkok, Thailand

I

Mevrouw D. Bavinck - de Greve, Haarlem

2.000,- voor de uitgave van een fotoboekje als
hommage aan Jan en Ernee van der Linden.
I

Mevrouw H. de Weger, Spijkenisse

3.000,- om het boek ‘Cirkels Boven het Dal’ in
eigen beheer uit te geven.

I

Project Wintervuurplaats, Utrecht

I

1.500,- voor het project “WinterVuurplaats”, een
ontmoetingsproject op het landgoed De Reehorst,
gedurende de 13 heilige nachten.

Vrije School Tartu, Estland

I

1.250,- voor de Thaise vertaling van het boek
‘Rudolf Steiner, His life, work, inner path and social
initiatives’ van R. Lissau.

Mevrouw C. Gruwez Antwerpen, België

I

25.000,- als werkstipendium ter bevordering van
de dialoog tussen Islam en samenleving.

Mevrouw S. Smirnova, St. Petersburg, Rusland

Drama en Spraakvorming

1.700,- voor de uitgave van het boek “How to
bring up a child from birth up to 21 years”.

I

1.500,- voor de vertaling van Rudolf Steiner’s ‘Zur
Vertiefung der Waldorfpädagogik’ in het Ests.
I

Compagnie Nicole et Martin, Lausen, Zwitserland

Uitgeverij Pentagon, Amsterdam

4.000,- voor een tournee door Nederland met drie
sprookjesvoorstellingen.

I 1.000,- voor de uitgave van de biografie van
Elisabeth Vreede door Ed Taylor.

I

Mevrouw E. Coenen, ‘s-Gravenhage

De Heer H. Hage

250,- voor reiskosten voor het geven van een
workshop tijdens de Kolisko - conferentie in Järna.

I 2.000,- voor een boek over zelfportretten in
samenwerking met Uitgeverij Christofoor

Euritmie

Boekje Zeven woorden, Amsterdam

Mevrouw G. van den Akker, ’s Gravenhage

I

700,- gerichte schenking

Christengemeenschap

I 5.000,- voor de euritmie opvoering “de 3 bruiloften”, onder leiding van Gia van den Akker en Mikko
Jairi.

Voorzieningsfonds Christengemeenschap

Euritmie Studenten Alanus Hochschule, Alfter,

I

100,- gerichte schenking.

Christengemeenschap, Driebergen
I

140,- gerichte schenking.

Duitsland

1.000,- voor deelname van 14 studenten aan de
Euritmie Conferentie 2006 in Dornach.
I

Mevrouw E. Bertels, Wijgmaal, België

220,- voor deelname aan de conferentie
“Eurythmie - im Strom der Zeit”.
I
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Euritmiegroep Curach, Ouderkerk a/d Amstel

Gezelschap voor Bewegingskunst, Boedapest,

800,- voor de Curach productie 2006 met als werktitel: ‘hij, die in al wat stoffelijk is, onzichtbaar is,
wordt uit zijn werken gekend”

5.000,- voor financiering van het schooljaar
2006/2007.

I

I

550,- gerichte schenkingen.

EEN - Euritmie Ensemble Nederland, Den Haag

3.000,- als financiële ondersteuning voor de opvoering “Storm”.
I

Mercurius, België

220,- als bijdrage voor een Belgische euritmiste
voor het bijwonen van de euritmieweek in Dornach.
I

Hongarije
I

Studenten Warmonderhof, Dronten
I 600,- voor lessen euritmie, te geven door
J. Brummans.

Mevrouw M. Leicher, Antwerpen – Wilrijk, België

1.000,- voor de financiering van reiskosten van
E. Cnoops voor het geven van lessen tooneuritmie in
België.
I

Stichtse Vrije School, Zeist

Mevrouw A. Prokofieff, Dornach, Zwitserland

400,- voor deelname van de 10e klas aan een internationaal euritmie forum te Witten/Annen.

Euritmieproject Mevrouw I. Pouwelse - Fassaert,

1.500,- voor de Russische euritmie opvoering
“Polarität und Musikalität in der russischen Sprache
und Eurythmie” in maart 2007 te Dornach.

Zoetermeer

The Kairos Eurythmy Training, Plumstead, Zuid-

I

2.242,- voor het kunstproject “IK - BEN”, over de
woorden uit het Johannes - Evangelie.
I

Mevrouw N. Pichkhadze en Mevrouw T. Devdariani,

I

Afrika

5.000,- voor ondersteuning voor het opleidingsjaar
2007
I

750,- gerichte schenking.

Tbilissi, Georgië

I

I

2.000,- voor reiskosten en een verblijf van 3 maanden in Dornach voor het volgen van cursussen euritmie.

Freies Dante Ensemble, Stuttgart, Duitsland

Austin Eurythmy Ensemble, Australië

I 2.500,- voor de opvoering van de euritmievoorstelling “Göttliche Komödie” in Den Haag, in november
2006.

4.000,-, voor een tournee door Nederland met de
opvoering “Touched Twice”.
I

Mevrouw C. Nidecker, Colmar, Frankrijk

Goetheanum-Bühne, Dornach, Zwitserland

1.000,- voor een euritmie project in Frankrijk met
W. Barfod.

25.000,- voor de organisatie van extra voorstellingen van de Zeven Woorden in 2007; twee in
Dornach en één in Den Haag.
I

Euritmieklas 2006 van de Spring Valley Euritmie

I

School voor Therapeutische Euritmie Moskou,
Rusland
I 2.000,- als ondersteuning voor het studiejaar
2006/2007.

School, U.S.A.

Mevrouw K. Akama, Botucatu SP, Brazilië

1.000,- voor deelname aan de euritmie conferentie
2006 in Dornach.

1.600,- voor reiskosten van 8 euritmie studenten
naar de euritmie conferentie te Dornach, Pasen 2007.

I

I

Mevrouw N. Böken, Überlingen, Duitsland

Euritmiefestival 2006, Den Haag

800,- voor reiskosten naar Thailand i.v.m. het
geven van euritmie lessen in een jeugdgevangenis en
aan de Tridaksha school in Bangkok.

I

I

2.750,- om het tekort op de begroting te dekken.

Euritmieproject Elrieke Koopmans Fontein, Dornach
I

500,- voor het project ‘Making Music Visible’.

Goetheanum, Sektion für Redende und Muzische

Diverse euritmie projecten

Künste, Dornach, Zwitserland

11.000,- gerichte schenking voor euritmie en heileuritmie projecten

7.000,- voor het Euritmie - Theater Project :
‘Eleusis’ ; een bijdrage in de kosten van de voorbereidende fase.
I

Iona Stichting ∑ Jaarverslag 2006 ∑ 29

I

Heilpedagogie, Gehandicaptenzorg en
Sociale Therapie

Camphill Village Svetlana, Leningradskaya Oblast,

Mevrouw T. Isaeva en Mevrouw Z. Levina, Moskou,

I

Rusland
I 2.100,- voor deelname aan de opleiding “Training
for Trainers” van het Curative Education and Social
Therapy Network.

Heiliger Georg Schule Moskou, Rusland

2.000,- voor reparatiekosten van diverse werkruimten, de aula, de kunsttherapie ruimte en de heileuritmie ruimte.
I

Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie,

Rusland

2.000,- voor reiskosten naar seminars voor medewerkers van Camphill initiatieven in Estland,
Finland en Duitsland
Stichting Khedeli Nederland, Zeist

414,- voor reiskosten voor Mevrouw L.
Khandolishvili uit Georgië naar de Heilpedagogische
conferentie in Dornach.
I

Mevrouw N. Waschakidse, Batumi, Georgië

500,- gerichte schenking voor deelname aan een
vervolgcursus oogheileuritmie in Dornach.
I

Driebergen

2.000,- voor een conferentie voor heilpedagogie en
sociale therapie met als thema ‘People with possibilities-thinking, feeling, doing’ te Varna, Bulgarije, in
juli 2006.
I

I 350,- voor de deelnamekosten van 2 personen aan
de heilpedagogische conferentie te Dornach in oktober 2006.

Humanitaire projecten
Escuela Perito Moreno, Buenos Aires, Argentinië

4.000,- voor een project voor vrouwen en kinderen
in achterstandswijken in Buenos Aires. Moeders van
de Perito Moreno School maken poppen om hun
ouderbijdrage aan de school te kunnen betalen en
een inkomen te genereren.
I

Heilpedagogische en Sociaal-therapeutische

Stichting Vilcabamba, Alphen a/d Rijn

Inrichtingen, Moskou, Rusland

I

Union of Therapy of Socially Disabled People of

1.000,- voor een project voor ondervoede kinderen
in Peru en een opleidingsproject voor het genereren
van een eigen bedrijfje en een baan op de arbeidsmarkt.

Signagi Reg, Georgië

Associaçao Comunitária Ponte das Estrelas, Sao

5.400,- voor de ontwikkeling van de woon-werkgemeenschap Khedeli in Georgië.

Paulo, Brazilië

2.000,- voor een conferentie voor heilpedagogie en
sociale therapie te Jekatarinaburg.
I

I

De Heer Piet Blokland, Zeist

2.000,- voor het project “Circo Ponte das Estrelas”;
een sociaal therapeutisch jongerenproject.

I 259,- voor het eindtraject van de cursus heileuritmie in Praag.

I

Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland
I 3.000,- als ondersteuning voor de Ita Wegman
Opleiding in Moskou in 2006.

I

Mevrouw A. van den Toorn, Renkum

750,- voor scholing van sociaal kunstzinnige vaardigheden aan het personeel van Doboj Istok, een
vluchtelingenkamp in Bosnië.
Braille without Borders, Amsterdam

2.000,- gerichte schenking.

Zonnehuizen Veldheim Stenia, Zeist

I

1.000,- voor financiering van het symposium
“Licht op het grensvlak” ter gelegenheid van het 75
jarig jubileum.

Abdo Stichting, Nijmegen
I

Heilpedagogisch Instituut Simeria, Roemenië

I

I

4.800,- voor financiering van de werkzaamheden
van A. Pintea ten behoeve van het Heilpedagogisch
Instituut in Simeria.
I

A Casa do Sol Brazilië, Schoorl

3.000,- voor financiering van de lopende kosten
van deze dagopvang voor kinderen en jong volwassenen.
I

Iona Stichting ∑ Jaarverslag 2006 ∑ 30

500,- gerichte schenking.

Soil, Sargodha, Pakistan

1.000,- gerichte schenking voor rechtshulp aan
vrouwen en kinderen in privé gevangenissen.

Jongerenprojecten

Jeugdsectie Anthroposophical Community

Jongerenconferentie VIAmsterdam, Utrecht

Hibikinomura, Hokkaido, Japan

3.500,- voor de internationale jongerenconferentie
VIAmsterdam 2006, georganiseerd door de
Christengemeenschap en de Antroposofische
Vereniging.

1.600,- voor reiskosten voor twee personen naar
Dornach i.v.m. deelname aan de jongerenconferentie
in januari 2007.

Hogeschool Helicon, Zeist

1.300,- voor reiskosten naar Dornach i.v.m. deelname aan de jongerenconferentie in januari 2007.

I

5.000,- voor een kunststudiereis naar Rome in mei
2006.
I

Antroposofische Jeugdgroep Odessa, Oekraïne

1.000,- voor de 3e jeugdconferentie “12” die
gehouden zal worden in juni/juli 2006 te Odessa.

I

Goetheanum, Jeugdsectie, Dornach, Zwitserland

20.000,- voor de Zomerconferentie ‘Connectivity’
in 2006.
I

I

De Heer Y. Afrika, Solo, Indonesië
I

De Heer S. de Marco, Nieuw Zeeland

1.000,- voor reiskosten naar Dornach i.v.m. deelname aan de jongerenconferentie in januari 2007.
I

Mevrouw K. Matos, Sao Paulo, Brazilië

500,- voor reiskosten naar Dornach i.v.m. deelname aan de jongerenconferentie in januari 2007.
I

I

2.000,- voor de ‘Anthroposophische Hochschulwoche am Goetheanum ‘ in september 2006.

Maatschappelijke doelen

7.000,- voor de ‘Connect’ jongerenconferentie in
2007.

1.000,- voor de conferentie “Water en
Gezondheid” op 13 mei 2006.

I

Stichting Water, Drager van Leven, ’s Heerenberg
I

Initiatiefgroep Magneet, Zeist

Konekto, Wageningen

1.500,- voor het Magneet Pinkster Festival in juni
2006 op de Warmonderhof te Dronten.

100,- voor een workshopweekend met het thema
“Verbondenheid met mensen” in juni 2006.

I

I

Uitwisseling Helicon-Solymar, Zeist

Symposium Actieve Vrede, Rotterdam

200,- voor reiskosten in verband met onderzoek
naar een uitwisseling tussen studenten van
Hogeschool Helicon en de opleiding Solymar in
Boedapest.

1.000,- voor het symposium “Actieve Vrede”, op
23 september 2006 te Rotterdam.

I

I

Argentinië Fonds, Den Haag
I

250,- gerichte schenking.

Mevrouw I. Meijer en Mevrouw F. Koek, Den Hoorn

De Heer G. Häffner, München, Duitsland

1.500,- voor een stagejaar op de Vrije School
Khanyisa in Zuid-Afrika.

5.000,- als basisstipendium voor werkzaamheden
ten behoeve van de beweging ‘Mehr Demokratie’.

I

I

Jeugdsectie Antroposofische Vereniging in
Roemenië, Boekarest

Muziek

1.000,- voor de jongerenconferentie “TransForm spirituelle Ökologie” in juli 2006.

Goetheanum, Sektion für Redende und Muzische

I

Mevrouw N. Mizina, St. Petersburg, Rusland

300,- voor reiskosten naar de Kolisko conferentie
in de Krim/Oekraïne.
I

Künste, Dornach, Zwitserland

10.000,- voor de zomerconferentie II “Klingende
Gegenwart - Musik aus aller Welt, Musik in meinem
Leben” in augustus 2006.
I

Freies Jugendseminar Stuttgart, Duitsland

Musikseminar Hamburg, Duitsland

1.500,- voor financiering van een kunstzinnig project rond het thema “Ontmoeting“.

1.000,- voor een culturele ontmoeting in het kader
van hedendaagse muziek met als thema “Natur und
Spiritualität in der Musik” in november 2006.

I

Mevrouw G. Naumenko en Mevrouw O. Nikolajeva,

I

Kiev, Oekraïne

VU Orkest, Amstelveen

600,- voor reiskosten naar Dornach voor twee personen naar de jongerenconferentie in januari 2007.

1.000,- voor het project “Finse Vogels op Reis”;
deelname aan een internationaal festival voor jeugdorkesten in Florence, zomer 2006.

I
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I

Stichting Valborg Projecten, De Bilt

Centrum voor Opvoedkunst Sint Petersburg, Rusland

1.000,- voor financiering van opvoeringen van het
Valborg koor in Zwolle en Bilthoven.

I

I

Stichting Mens en Muziek, Den Haag

1.000,- voor de conferentie ‘Mens en Muziek in
oktober 2006 in Schoorl.
I

800,- voor reis- en deelnamekosten van twee personen naar de “Putzfachtagung” in april 2006 te
Dornach.
Waldorfkindergartenseminar Moskou, Rusland

Stichting De Marge, Schoorl

3.000,- voor ondersteuning in de kosten van het
seminar in het jaar 2006.

I 1.000,- voor het project “de weg naar binnen” van
Muziektheater ImpAkt.

I

Mevrouw A. Mertsalova, Charkov Rusland

I

Mevrouw S. ten Brinke, Sao Romao – Seia, Portugal

3.200,- als bijdrage voor haar studie aan de Vrije
Hogeschool.

I

350,- voor deelname aan de “Musikfesttagung” in
augustus 2006 in het Goetheanum.

Alexander von Humboldt Gymnasium nr. 12, Ust

Studentenvrouwenkoor Medusa, Utrecht

I

Kamagorsk, Kazachstan

I

5.000,- voor de bouw van nieuwe klaslokalen van
deze Duitstalige Vrije School in Kazachstan.

Stichting War Requiem-Bridge to the Future,

I

Arnhem

Stichting Cursus R.S. Pedagogie voor het kleine

500,- voor een winterconcert in de Pieterskerk te
Utrecht.

2.000,- voor een muziekuitvoering van de
Arnhemse Elegieën door Caroline Stam en Claar ter
Horst ter gelegenheid van de eerste Bridge to the
Future conferentie.
I

Mevrouw A. Rhebergen - Traanman, Warnsveld

Vrije School Kiga Timisoara, Roemenië

kind, ’s-Gravenland
I

Vrije School Chengdu, China,

2.000,- voor deelname van twee vrije school leraren aan de Kolisko Conferentie in Australië.

7.854,- (renteloze lening) voor de uitgave van een
CD met door Mevrouw Rhebergen gecomponeerde
muziek.

I

Stichting Passie Projecten, Driebergen

I

1.000,- voor de organisatie van de voorjaarsconcerten van het projectkoor en orkest “Capella
Passionata”.
Muziektheater Hollands Diep, Dordrecht
I

20.000,- voor algemene kosten.

Mevrouw M. Ingenhousz, Driebergen
I

5.000,- voor een liedbundel met CD voor scholen.

2.000,- voor het symposium “Kinderen eerst!”.

I

I

I

5.000,- voor renovatie van het schoolgebouw.

2.400,- voor het bijwonen van vier leraren aan het
Asia Teacher Training Program in Thailand in oktober 2006.
1.000,- gerichte schenking.

Vrije Hogeschool, Driebergen

10.000,- voor de financiering van diverse projecten
van de Vrije Hogeschool, waaronder uitwisselingen
en stages; de verdere ontwikkeling van het curriculum; een Minor, in samenwerking met de
Hogeschool Utrecht en belichtingsmateriaal voor de
uitvoering van toneelpresentaties.
I

Mevrouw S. Worobjewa, St. Petersburg, Rusland

Pedagogie
Vrije School Dhaka, Bangladesh
I

7.600,- voor de oprichting van de school.

7.000,- als ondersteuning voor het eerste schooljaar 2006/2007.
I

Sanduko Initiatief, Velje, Denemarken

1.000,- als bijdrage aan het Oost-Afrika Waldorf
Initiatief; bestemd voor de deelname van vier leraren
aan de Kolisko conferentie in Zuid-Afrika in april
2006.
I
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500,- voor deelname van 2 personen aan de Vrije
School conferentie in Semily, Tsjechië.
I

Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik,
Stuttgart, Duitsland

12.000,- voor de opleiding van leraren en ondersteuning van Vrije Scholen in Oekraïne (I 4.000,-),
Bulgarije (I 2.000,-) en de Baltische Staten
(I 6.000,-).
I

Aregnasan Vrije School, Jerevan, Armenië

10.000,- voor de bouw van een mensa voor de
school.
I

De Heer G. van Vorst, Zeist

650,- voor reiskosten naar Botshabelo in ZuidAfrika, i.v.m.het organiseren van educatieve projecten voor straatkinderen en AIDS-wezen.
I

Mevrouw F. Oana Preda, Braila, Roemenië

450,- voor een cursus van 2 weken bij het Institute
for International Study Programmes te Maidstone,
Cheltenham, Engeland in juni 2007.

I

Al deze subsidies 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.

Vrije School Krivoy Rog, Oekraïne
I

7.500,- voor de verbouwing van de school.

Vrije School Groningen

1.000,- voor de organisatie van het symposium
‘Vrijheid om te Groeien’ in november 2006.
I

Schenkingen
Schenkingen kunnen éénmalig worden
gedaan, maar ook regelmatig.

Opleiding voor Vrije School leraren in Kiev, Oekraïne

Schenkingen kunnen gericht zijn op specia-

3.000,- voor de lerarenopleiding in Kiev in het
schooljaar 2006/2007.

le werkgebieden of geoormerkt voor

I

Vrije School Smolensk, Rusland

bepaalde projecten. Ook kan de besteding

5.000,- als deelfinanciering voor de renovatie van
het schoolgebouw.

worden overgelaten aan het bestuur.

Seminar für Waldorfpädagogik St. Petersburg,

aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

I

Rusland

10.000,- voor financiering van het project:
‘Theorie, Kunst, Praxis: ein triales Modell in der russischen Waldorflehreraus- und fortbildung’ .
I

Stichting Peuterspeelzaal Doppejan, Haren
I

1.760,- noodhulp voor de peuterspeelzaal.

Mevrouw M. Rouppe van der Voort, Den Haag

800,- voor reiskosten naar Thailand i.v.m. het
geven van lessen op de Vrije School Panyothai in
Bangkok.
I

Vrije School Ann Arbor, U.S.A

10.000,- als bijdrage ter vermindering van de
hoofdsom van de hypotheek van de school.
I

Schenkingen aan de Iona Stichting zijn
onder de post ‘giften’.
Periodieke schenkingen
Veelvuldig wordt bij regelmatige schenkingen gebruik gemaakt van een notariële
akte. Daarbij neemt de schenker zich voor
om gedurende tenminste vijf achtereenvolgende jaren een bepaald bedrag over te
maken. Deze bedragen zijn geheel aftrekbaar van uw belastbare inkomen als ‘perio-

Centre for Creative Education, Plumstead, Zuid-

dieke giften’ onder het hoofd ‘Persoons-

Afrika

gebonden aftrek’.

8.000,- voor het educare voedselprogramma voor
kleine kinderen in de townships.
I

Meer informatie
Tuinen en Landschap
Geen bijdragen
Diverse kleinere, niet nader gespecificeerde gerichte
schenkingen.
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Mocht U nog vragen hebben over periodieke schenkingen, legaten of testamenten,
dan kunt U contact opnemen met ons
secretariaat: 020-6233353.

Voornemens 2007
Algemeen
Te voorzien is, dat de genoemde projecten over Ouderschap en over Antroposofie
en samenleving veel aandacht zullen vragen. Een vooruitblik hierop wordt bij
deze onderwerpen zelf beschreven.
Met betrekking tot het Architectenjaar 2007 streven wij naar een Engelstalige
bewerking van ‘Organische Architectuur’ van Pieter van der Ree. Tuinenjaar 2006
is in gesprek met Willemien de Geer, Hyco Verhagen en Matthijs Schouten.
Christengemeenschapsjaar 2005 kan hopelijk resulteren in een symposium in
samenwerking met de Christengemeenschap. Antroposofisch-medisch jaar 2004 is
in bespreking met Erik Baars, maar nog niet rijp om in uitvoering te nemen.
Vrijescholenjaar 2003 leidde tot vele verkenningen over vrijeschoolpedagogie in
Islamitische landen, maar heeft nog geen concreet resultaat geboekt. Gezocht
wordt nu in de richting van vredespedagogie. Antroposofisch-Filosofisch jaar 2002
Onze studiegroep Filosofie van de Vrijheid voor studenten zal dit jaar aan het
laatste hoofdstuk toekomen. Daarna zal een nieuwe activiteit worden opgestart
rond de handelseditie van het proefschrift van Jaap Sijmons ‘Phänomenologie und
Idealismus’.
Met betrekking tot de steun aan projecten van derden en studiefinanciering zijn
geen principiële wijzigingen te verwachten, behoudens in de transparantie in de
financiële verantwoording. In verband met toepassing van de richtlijnen voor de
jaarverslaggeving zullen door het bestuur voortaan geen dotaties in fondsen
gestort worden, zodat een strikt onderscheid zichtbaar wordt tussen uit
schenkingen opgebouwde fondsen en door het bestuur gemaakte reserveringen.
Fondsen op naam worden volledig kosteloos bij de Iona Stichting geadministreerd.

Project Antroposofie en Samenleving
Naar onze waarneming is de maatschappelijke trend aan het pendelen tussen de
hang naar meer verzakelijking, voorschriften, protocollen aan de ene kant en aan
de andere kant een verlangen naar meer openheid, verbinding en spiritualiteit.
Naast tekenen van de tijd als talentenjacht en individualisering is er ook een
zoeken naar samenwerking, verinnerlijking en een zorgvuldig bewaken van de
eigen energie.
‘Op zoek naar de ziel’, heette een recent gehouden literatuurfestival, waar
aandacht gevraagd werd naar ‘wat er tussen zit’, waarmee gedoeld werd op de
ruimte tussen het rationele en het animale in onszelf, maar ook de vrije ruimte in
onszelf waar vrijheid en creatieve inspiratie ontstaan. Hier is de maatschappelijke
trend op zoek naar bezieling. Maar tegelijkertijd zien wij overal angst om te
veranderen, de angst voor het onbekende, de twijfel aan de eigen vermogens en de
tegenzin tegen geestelijk inzicht.
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Bij instellingen met een antroposofische achtergrond zien wij iets vergelijkbaars.
In talrijke gesprekken springt het gevoel: ‘het moet anders’ naar voren, maar
angst, twijfel en tegenstand houden heel veel tegen. Velen hebben het gevoel dat
deze instellingen hun taak in de maatschappij beter zouden kunnen vervullen, als
men zou zien wat er anders moet en dat het anders kan. Dit zijn signalen die wij
horen. Hoe kan de Iona Stichting hierbij helpen?
Tussen persoonlijke en professionele ontwikkeling, opleiding en scholing kunnen
wij hulp bieden vanuit het nieuwe initiatief Antroposofie en Samenleving. De
Iona Stichting deed reeds veel op dit gebied, door studiebeurzen, steun bij
promoties, hulp bij congresbezoek, maar dit wordt nu uitgebreid. Allereerst met
de zogenaamde ‘Iona Awards’ die elke maand worden toegekend aan de vijf
personen die de meest overtuigende aanvraag doen voor scholing of opleiding.
Op onze website zijn de voorwaarden en criteria te vinden voor de Award.
Ook zal de Iona Stichting eigen activiteiten ontwikkelen voor de ecologie tussen
individu, energie en werkomgeving, als daar behoefte aan bestaat. Op zoek naar
bezieling trachten wij op diverse niveaus iets te bevorderen wat
‘er-tussen’ zit: tussen individu en gemeenschap; tussen theorie en praktijk. In die
tussenruimte kunnen nieuwe kwaliteiten van communicatie en management
ontstaan, misschien ook innerlijke kwaliteiten als aandacht en samenwerking
vanuit rust en zekerheid. Dat alles vraagt periodiek onderhoud en zo nu en dan
een extra opfrisbeurt. Moderne werkgevers kunnen dat inzien en de Iona
Stichting wil daarbij helpen, waar de behoefte zich voordoet.
Waar binnen instellingen met een antroposofische geschiedenis of achtergrond
behoefte gevoeld wordt aan scholing, opleiding, ontwikkeling, daar willen wij
helpen vanuit het project Antroposofie en Samenleving. Tenslotte willen wij ook
iets in beweging brengen voor jongeren. Er zijn gesprekken gaande over de
voorbereiding van kampen, festivals, reizen, uitwisselingen en persoonlijke
trajecten. Wij staan open voor samenwerking op deze gebieden.
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