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Op het omslag een aquarel van de tuin van de Iona Stichting met de beide stichters,
Jan en Ernee van der Linden en de maakster zelf: Atie Siegenbeek van Heukelom

Jaarverslag 2004

Met veel genoegen bieden wij u ons jaarverslag 2004 aan.
U vindt om te beginnen een verslag over onze activiteiten in het
jaar 2004, met als markante datum 19 september waarop Dolf van
Aalderen zijn directeursfunctie overdroeg aan ondergetekende.
Dolf werd daarbij benoemd tot erelid van het bestuur.
Vervolgens de lijst van bestuursleden en medewerkers, een kort
overzicht van de doelstellingen, het ontstaan en de ontwikkeling
van onze stichting alsmede de financiële werkwijze.
Tenslotte vindt u het financieel verslag over 2004 met een overzicht
van de genomen bestuursbesluiten.
Op deze plaats willen wij onze dank uitspreken aan allen die, individueel of in werkgroepen, meewerkten aan de realisatie van onze
doelstellingen.
Voorts danken wij onze schenkers en erflaters die de Iona Stichting
ieder jaar weer de financiële basis verschaffen om alle activiteiten
mogelijk te maken.
En tenslotte zijn wij dankbaar en vol respect 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.
Het jaar 2004 zal de geschiedenis in gaan als het jaar van de grote
natuurramp die op 2e kerstdag Zuid-Oost Azië heeft getroffen. Wij
willen dit opvatten als een oproep om ons na verslagenheid bewust
te zijn van ons wereldburgerschap en naar vermogen eigen vormen
te vinden om de gevolgen mee te dragen.
Met hoop en vertrouwen zijn wij het nieuwe jaar 2005 ingegaan,
waarbij wij uitzien naar uw meedenken, meeleven en meedoen bij
het tot stand brengen van nieuwe projecten of deze nu op ons afkomen of dat we ze uit eigen initiatief willen aangaan.

Namens het bestuur en de medewerkers,
Ignaz Anderson
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directeur

ÒWerken met schenkgeld en de filantropische bedoelingen van verschillende
mensen is zowel een privilege als een verantwoordelijkheid. Niet iedereen is
in staat dit met inzicht, in perspectief en op evenwichtige wijze uit te voeren.Ó

Iona 2004
Algemeen
2004 was een bijzonder jaar voor de Iona-Stichting. De jaarvergadering van
19 september zal ieder van ons zich herinneren als een echt Iona-feest. Een groot
deel van onze vrienden en relaties was aanwezig bij het afscheid van Dolf van
Aalderen. Ruim dertig jaar vormde hij het gezicht van de stichting. Op onnavolgbare wijze heeft hij de stichting en met haar de nationale en internationale antroposofische beweging gediend. Hij heeft zeer vele reacties mogen ontvangen, waarvan U er enkele in de kantlijn van dit verslag terug kunt vinden.
Een nieuw evenwicht konden wij vinden tussen het aantal aanvragen en de financiële mogelijkheden (eigen middelen en middelen van andere bevriende stichtingen uit ons netwerk).
In het begin van het jaar waren de gevolgen van de teruggelopen koersen van de
aandelenbeurs nog merkbaar, zowel in de eigen middelen als ook in de binnenkomende schenkingen. Uiteindelijk konden wij het jaar toch afsluiten met een
koerswinst, die geheel aan een egalisatiereserve werd toegevoegd om eventuele
tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen.
In dit jaar hebben wij onze inzet in eerste instantie gericht op de Europese activiteiten, maar in toenemende mate hebben wij ook met projecten in andere delen
van de wereld verbindingen gekregen, en reeds bestaande samenwerkingsverbanden verder uitgebouwd.
Wij ontvingen 406 subsidieaanvragen; 263 voor projecten en 143 voor studiefinanciering. Van de 263 projectaanvragen werden er 147 afgewezen in de voorbereidende fase of na behandeling door het Dagelijks Bestuur, daar deze niet pasten
binnen de doelstellingen van de Iona Stichting of omdat wij daarvoor op dat
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ÒMet enorm veel liefde denk ik terug aan de expositie
bij de Iona Stichting. De manier waarop ik toen
begeleid ben en ruimte kreeg, zal ik nooit vergeten.Ó

moment geen fondsen ter beschikking hadden. De overige 116 aanvragen werden
goedgekeurd en konden wij helpen met een financiële bijdrage.
De 143 aanvragen voor studiefinanciering werden voorgelegd aan Afke van
Aalderen, die samen met de directeur een mandaat heeft om deze volgens de daarvoor geldende criteria af te handelen.

Bestuur
Het Algemeen Bestuur kwam vier maal bijeen; o.a. om het jaarverslag en de jaarcijfers 2003 vast te stellen en het activiteitenplan met begroting 2004 goed te keuren. Om het beleid voor de komende jaren een nieuwe impuls te geven heeft het
bestuur met de medewerkers een studiereis ondernomen naar het eiland Iona.
Hier werd in een inspirerende omgeving teruggeblikt op de wortels van de stichting. We hebben ons tevens gezamenlijk voorbereid op de bijzondere jaarvergadering van 19 september.
Met andere antroposofische stichtingen uit Zwitserland en Duitsland werd intensief samengewerkt om ook daar doelstellingen en middelen opnieuw op elkaar af
te stemmen en gezamenlijke financiering van bepaalde projecten overeen te
komen. Extra aandacht ging uit naar het Goetheanum (Dornach-ch). Dit proces
wordt wederzijds vruchtbaar bevonden en zal in 2005 worden voortgezet.
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ÒAls de stichting niet kon helpen, kreeg ik steeds
een aantal adviezen die kop en voeten hadden.Ó

Het Dagelijks Bestuur kwam maandelijks bijeen met de directeur voor het
beleidsvoorbereidende en uitvoerende werk, voortgangsbesprekingen van de eigen
activiteiten en de behandeling van de subsidieaanvragen en de samenwerkingsprojecten met andere instellingen.
Met de financiële werkgroep werden bijeenkomsten belegd over ons financieel
beleid, waarbij ook werd gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord (duurzaam) beleggen. Diverse financiële deskundigen
zijn uitgenodigd om een presentatie te verzorgen als basis voor verdere stappen in
2005.

Directie en Secretariaat
Dolf van Aalderen heeft op 19 september de directie overgedragen aan Ignaz
Anderson. Dolf blijft als ere bestuurslid verbonden met onze opgaven. Hij is
regelmatig beschikbaar voor advies en staat met raad en daad oudere vrienden van
de stichting ter zijde.
Ignaz Anderson heeft vanaf het begin van de verslagperiode actief deelgenomen
aan de bestuursvergaderingen en aan zoveel mogelijk bijeenkomsten met andere
stichtingen. In september is hij volledig in dienst getreden. Tijdens de jaarvergadering zijn door hem lijnen geschetst voor een verdere ontwikkeling van de stichting. Verderop in dit verslag kunt U deze voornemens terugvinden.
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Op het secretariaat is vol verwachting en hard gewerkt aan de nieuwe constellatie.
Voor iedereen een spannende tijd, maar in het bijzonder voor Sonja Bönisch die
op 27 mei het leven heeft geschonken aan een blakende zoon. In de tijd van haar
zwangerschapsverlof werden de secretariaatswerkzaamheden behartigd door Afke
en Dolf van Aalderen, terwijl Sonja van huis uit de boekhouding zo op orde heeft
weten te houden dat er bij haar terugkeer in september nagenoeg geen achterstanden waren. In de eerste maanden kwamen moeder en zoon samen naar de
Herengracht; vanaf november is er een aanvaardbare regeling getroffen waardoor
Sonja haar werkzaamheden kan continueren. Wij zijn verheugd dat dit is gelukt.

ÒVruchtbaar mensen en geld met elkaar in verbinding brengen; gevers en nemers in beweging
brengen en op weg helpen; grote en kleine geldstromen kanaliseren. Brede uitstraling in een
veelzijdig werkgebied. Bronnen aanboren in gevers en nemers brengt leven.Ó

Frouke Flieringa is twee dagen per week op het secretariaat en richt zich in het
bijzonder op het voorbereiden en afhandelen van de bestuursvergaderingen.
Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de werkzaamheden rondom het verschijnen
en de presentatie van het boek Dantes Openbaring van Willem Frederik Veltman
en Juke Hudig.
Afke van Aalderen is naast de hierboven genoemde vervangperiode ook parttime
werkzaam geweest voor de studiefinancieringaanvragen. Hiertoe onderhield zij
contacten met studenten en hun opleidingen.

Ter nagedachtenis
Op 15 november 2004 overleed onze stichtster Ernee van der Linden-’t Hooft op
de respectabele leeftijd van vierennegentig jaar. Elf jaren en elf dagen na de dood
van haar echtgenoot Jan van der Linden. Samen richtten zij met enkele vrienden
op 17 maart 1966 de Iona Stichting op.
Naast Jan, die heel sterk met het dagelijks werk van de Iona Stichting verbonden
was, hield Ernee zich meer op de achtergrond. Behalve als het kunsten betrof of
tuinen.
Na haar opleiding aan de Rijksacademie te Amsterdam, waar zij zich in verschillende takken van de kunst bekwaamde, maakte zij in 1934 ineens haar eerste kleine borduurwerk. In 1937 krijgt ze haar eerste grote opdracht voor een kleed
(zeven meter breed) voor de Expo in Parijs.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog mocht zij zich verheugen in een alom grote
waardering voor haar wandkleden. De dichter Jan Engelsman schreef in 1947 een
prachtig boekje over het werk van Ernee: Een Naald vol Droomen.
Haar belangstelling voor- en haar betrokkenheid met de andere werkvelden van
de Iona Stichting namen steeds toe en werden echt groot na de dood van Jan.
Regelmatig bezochten wij haar om te vertellen over de initiatieven en projecten
waar we mee bezig waren. Ze was altijd geïnteresseerd en ze was verrassend in
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ÒHet komt de Iona Stichting toe om zich de bezieler en initiatiefnemer van
het studiefondsenbeleid te noemen. Het betekende professionalisering
van dit werk, maar vooral steun voor honderden jonge studenten.Ó

haar reacties en de formulering van haar zinnen. Ze was poëtisch en tegelijk zo
onverwacht nuchter, vasthoudend aan het oude en aan de andere kant zo modern
en levend in de actualiteit. Een boeiende persoonlijkheid door haar eruditie, haar
ongelofelijk goede geheugen en haar door en door kunstenaar zijn.
En dat bleef, ondanks dat zij na een ernstige ziekte haar laatste levensjaar, lichamelijk verzwakt, in bed heeft moeten doorbrengen.
Tot enkele dagen voor haar dood bleef zij met grote belangstelling de ‘faits et
gestes’ van de haar zo dierbare Iona Stichting volgen. Moge haar fijnzinnigheid
toekomstige generaties inspireren.
Ook hebben wij in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van drie vrienden
van de Iona Stichting:
De heer Gerardus (Ger) Jonk, overleden op 19 februari 2004 te Almere.
Met Ger hebben we in 1994 nauw samengewerkt aan de totstandkoming van de
tentoonstelling over Rudolf Steiner pedagogie.
Ir. Fulco Carel ten Houte de Lange, overleden op 29 augustus 2004 te Zeist.
Vanaf de eerste jaren van het bestaan van de Iona Stichting is altijd een vriendschappelijke band met Fulco en diens echtgenote Käthi onderhouden. Wij genoten
grote belangstelling van hen voor ons werk.
Mevrouw Annet Schukking-Perdijk, overleden op 5 september 2004 te
Amsterdam. Naast het feit dat wij met Annet verbonden waren als echtgenote van
onze medestichter en oud-bestuurslid Wim Schukking, hebben wij in het verleden
samengewerkt aan diverse projecten.

Jaaractiviteiten
Vrije Scholen Jaar 2003
Het plan is opgevat om in het kader van deze jaaractiviteit in samenwerking met
de Pedagogische Sectie van het Goetheanum een kleinschalige conferentie te organiseren over vrijeschoolpedagogie en Islam. Van daaruit willen wij bezien wat verder gedaan zou moeten worden. Op verschillende plaatsen zijn reeds een aantal
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ÒFunctioneren als makelaar tussen geldgevers
en geldvragers is een hele kunst.Ó

initiatieven op dit gebied genomen. Wij zouden deze graag met elkaar in gesprek
willen brengen.
Medisch en Natuurwetenschappelijk jaar 2004
Er was nauw overleg met de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg over het
congres “Beter denken over ziek” (Gezondheidskunst op nationaal niveau) dat op
21 april 2005 zal worden gehouden.

Opening tentoonstelling Organische Architectuur in Berlijn
Op zondag 12 september werd in de Kammermusik zaal van de Philharmonie in
Berlijn de tentoonstelling over Organische Architectuur geopend, alwaar deze tot
12 december te zien was. De tentoonstelling is hiermee begonnen aan zijn tournee
langs een aantal Europese steden. Voor 2005 staan gepland: Tampere (Finland) en
Münchenstein (Zwitserland) en voor 2006 Luik (België), Moskou (Rusland) en zo
mogelijk tijdens de Biennale in Venetië (Italië).

Nella Fiamma dÕAmor
Op veler verzoek werd de Dante studie van Willem Frederik Veltman opnieuw
uitgegeven door Uitgeverij Christofoor, een initiatief dat door de Iona Stichting
van harte gesteund werd. De derde volledig herziene druk draagt de titel: Dantes
Openbaring. Een studie over leven en werk van Dante Alighieri en is voorzien
van 32 prachtige pastels van Juke Hudig.
Mocht u dit werk nog niet in uw bezit hebben dan kunnen wij nog enkele exemplaren aanbieden tegen gereduceerde prijs.

Werkbezoeken
Werkbezoeken dienen om een duidelijk beeld te verkrijgen van projecten waarvoor subsidieaanvragen werden ingediend en/of om te zien of eerder verstrekte
subsidies zijn gebruikt voor het doel waarvoor deze waren gegeven. Hieronder
twee reisverslagen.
Eén van de reizen bracht ons achtereenvolgens naar de twee euritmieopleidingen
in Budapest; naar de euritmie opleiding in Zagreb en naar Nadomac Sunca in
Opertalje-Istrië, in Nederland meer bekend onder de naam Kinderdorp Kuberton.
Met de euritmiedocenten in Budapest hebben wij al vanaf het begin van de
negentiger jaren een goed contact onderhouden en tot twee jaar geleden de opleiding gesubsidieerd.
De financiering uit eigen land is helaas nog achtergebleven.
Inmiddels zijn er twee opleidingen. Eén full-time in een eigen huis met vier
studenten en één part-time opleiding op verschillende locaties, met 25 studenten.
De vraag rijst of zekere euritmische kwaliteit wel bereikt zal kunnen worden met
zo’n part-time opbouw.
Iona Stichting
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In Zagreb troffen we een geheel andere situatie. Daar werden 4 studenten van
eenzelfde jaargang door een klein team van docenten, onder leiding van een zeer

ÒDe steun kwam niet in de vorm van een donatie, maar in de vorm van enkele adviezen tot
opbouw van een ÔwarmtemantelÕ om het Instituut heen door beter contact met de donateurs.
De wat onbekende donateurskring werd omgetoverd tot een warme vriendenkring.
Het bestuur stond versteld van de gevolgen op financieel gebied.Ó

enthousiasmerende euritmiste, opgeleid. De omstandigheden, waaronder verschillende locaties, maken het de mensen niet gemakkelijk. Hier hebben wij aangeraden om mede met onze subsidie de groep van 4 Kroatische studenten naar een
afsluiting te begeleiden en de opleiding daarna te beperken tot cursussen.
Met Nadomac Sunca hebben wij al vanaf het eerste begin een nauw contact
onderhouden, vanuit een adviserende rol. Het dwingt groot respect af om te zien
hoe daar de opvang is voor oorlogswezen en andere kinderen die niet door hun
eigen ouders opgevoed kunnen worden. In de loop van de jaren zijn de verschillende opvattingen van de huisouders zodanig geworden dat het ons goed zou lijken als de organisatie veranderd zou worden naar een beter werkbare, onafhankelijk geleide, structuur.
Een andere reis voerde ons naar Engeland, waar wij werkbezoeken brachten aan
Emerson College in Forest-Row, Sussex, met name de opleiding in de bd-Landbouw; aan de euritmie opleiding in Londen en aan de euritmie opleiding in de
Camphill-gemeenschap Botton Village, iets ten noorden van York.
In het nieuwe gebouw van de bd-opleiding, waarvoor wij aan Emerson College
een substantiële bijdrage gaven, troffen wij een groep enthousiaste derde jaars
studenten vanuit alle delen van de wereld. Het vierde jaar had kort tevoren de
opleiding succesvol afgesloten en de andere studenten waren op stage.
Emerson zoekt naar nieuwe wegen om de veranderende houding van studenten
en ook nieuwe collega-docenten op te kunnen vangen.
Met het oog op het onderhouden van goede contacten met de antroposofische
opleidingsinstituten in Europa hebben wij een bezoek gebracht aan de euritmie
opleiding in Londen. Onze waardering voor Hayo Dekker en Cornelia Schmandt;
voor de wijze waarop zij, ondanks een gering aantal studenten, de euritmie in
Londen blijven doordragen. Een Koreaanse studente hebben wij onze hulp geboden met de studiefinanciering.
Botton Village is een Camphill woon-werkgemeenschap voor geestelijk gehandicapte mensen. Vanuit een behoefte aan euritmie voor de eigen gemeenschap en
voor de wereldwijde Camphill beweging is hier een eigen euritmie opleiding ontstaan, waarbij de studenten naast de euritmie lessen ook actief deelnemen aan de
verzorging van de bewoners. In de laatste jaren is veelvuldig gevraagd om studiefinanciering voor de studenten en daarom brachten wij een bezoek om te zien of
zulks binnen de doelstellingen van ons Fonds Studiefinanciering zou vallen. Wij
hebben een goede indruk gekregen van de docenten, de studenten en de kwaliteit
van de opleiding. Wat studiefinanciering betreft zagen wij geen aanleiding om als
Iona Stichting in de interne Camphill financieringsstromen te stappen. Wel blijven wij bereid om ons in incidentele gevallen voor de studenten in te zetten.

Promovendidag
Iona Stichting
Jaarverslag 2004
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De Iona Stichting bevordert wetenschappelijke zoektochten met een antroposofische oriëntatie, gericht op een promotie.
Een proefschrift is het resultaat van scholing en training en het is een test voor de

ÒIk prijs de dag dat de Iona Stichting eind zestiger jaren een stipendium uitreikte
voor het meemaken van de uitvoering van GoetheÕs Faust in Dornach hoe diverse
kunstuitingen ge•ntegreerd tot een grote vorm van kunstuitdrukking konden
komen. Het heeft mijn verdere beroepspraktijk als architect sterk be•nvloed.Ó
Iona Stichting
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promovendus, die zich daarmee op academisch niveau bewijst. De voorbereiding
vereist de bereidheid om verantwoording af te leggen over je uitspraken.
Antroposofen die bereid zijn tot deze toetsbaarheid tonen een wetenschappelijk
instelling en kunnen de communicatie met andersdenkenden bevorderen.
Een aantal onderzoekers hebben wij rechtstreeks, of via hun instituut, een stipendium kunnen toekennen. Vanuit dit gezichtspunt was 2004 een rijk jaar:
– op 26 april verdedigde John van Schaik aan de Universiteit van Nijmegen zijn
theologisch proefschrift over de vraag “Unde Malum – Vanwaar het Kwaad?”,
waarin hij de dualistische opvattingen van de Manicheeërs en de Katharen van
elkaar onderscheidt en met elkaar vergelijkt. Wij wensen John van harte toe, dat
hij een weg zal vinden om zijn wetenschappelijk werk en zijn liefde voor Rudolf
Steiners Christologie verder tot ontplooiing te brengen.
– op 18 november stond Albert de Vries tegenover zijn promotiecommissie in de
Universiteit van Utrecht met de verdediging van zijn proefschrift “Ervaringsleren
cultiveren”, waarin een twintigjarige ervaring met training van ‘onderzoek je
eigen werk’ is neergelegd. Wij wensen ook deze jonge Doctor van harte succes bij
de verdere uitbouw van deze trainingsmethode.

Faust Festival 2004 in het Goetheaum te Dornach Zwitserland
In de zomer van 2004 werd in het Goetheanum
weer de volledige Faust van Goethe gepresenteerd.
Er werden 17 opvoeringen gegeven.
Reeds eerder kenden wij een subsidie toe voor de
voorbereiding hiervan.
Het bestuur van de Iona Stichting heeft begin april
de première van de nieuwe enscenering van Faust
zelf meegemaakt. 24 uur toneel verspreid over drie
dagen. Boeiend waren de indringende dialogen
waardoor je je krachtig kon inleven in de vraagstukken waarmee Faust worstelt. Wij ervoeren dat de
levens- en ontwikkelingsweg die Faust gaat vragen
blijft oproepen en inspiratie blijft geven.
De Faust opvoering kon zich verheugen in een grote
belangstelling van binnen en buiten de
Antroposofische Beweging.
Aan de jongerenmedewerker van de
Antroposofische Vereniging in Nederland zegden
wij toe om honderd jongeren uit haar kring in de
gelegenheid te stellen om voor een sterk gereduceerde prijs deel te kunnen nemen aan de Faust
Jeugd Conferentie van 30 juli tot 5 augustus 2004.
Uiteindelijk hebben 94 jongeren hiervan gebruik
kunnen maken, hetgeen wij een fantastisch resultaat
vinden.
De Nederlandse jongeren vormden een relatief
groot contingent onder de 600 deelnemers uit de
hele wereld.

ÒDe verbinding met de Iona Stichting was voor mij altijd iets bijzonders.
Niet zozeer omdat het om geld ging, maar ook om de levendigheid, de
openheid, de dynamiek die iedereen uitstraalde.Ó

De komende jaren voor de Iona-Stichting
uit de toespraak van Ignaz Anderson, gehouden op 19-09-2004 Rode Hoed, Amsterdam

Tijdens ons bezoek aan Iona vond een bezinning plaats op onze uitgangspunten.
Hiermee willen we ons verder profileren naar de samenleving. Wij zijn voornemens om hiervoor onder andere een passende website te ontwikkelen.
We willen extra aandacht geven aan de Nederlandse situatie; welke vragen leven
hier? Hierop willen we met onze jaaractiviteiten aansluiten.
Ik kijk uit naar de samenwerking met collega stichtingen (binnen en buiten de
antroposofie). Tevens sta ik open voor nieuwe contacten met eventueel daarbij
behorende (nieuwe) samenwerkingsvormen.
Onze stijl van werken, waaraan aanvankelijk Jan van der Linden en later Dolf van
Aalderen veel waarde hechtten, willen wij behouden om daarmee de betrouwbare
basis te kunnen blijven waarborgen voor zowel de initiatieven als voor de schenkers.
De dienst die we kunnen verlenen middels “de fondsen op naam “ willen we
onder uw aandacht brengen. Een eigen fonds op naam binnen de Iona-Stichting
biedt fiscaal voordeel. Voor deze dienstverlening, evenals voor de overige schenkingen, zullen wij zoals U van ons gewend bent, geen kosten berekenen.
Bij dit moment van overgang wil ik de kans nemen om de percepties over de
Iona-Stichting te onderzoeken. Welke beelden leven er over ons bij aanvragers
(initiatiefnemers), schenkers en potentiële schenkers, collega
stichtingen, adviseurs en critici. Dit alles vanuit het streven
om de werkzaamheid van de Stichting te vergroten.
In diverse tijdschriften en rapporten is sprake van een nieuwe
generatie idealisten. Deze idealisten worstelen met het spanningsveld tussen verzakelijkte ideële organisaties en hun eigen
passie en pragmatisme. Ik wil me hier ook actief in begeven
door in kleine en grotere groepen een bijdrage te leveren vanuit de Iona-Stichting.
Tijdens de jaarvergadering op 10 april 2005 willen wij de
ideeën die leven over de stichting en het gesprek over bovenstaande punten verder met de aanwezigen voortzetten.
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Iona Stichting
Opgericht op 17 maart 1966, op initiatief van wijlen de heer J.J. van der Linden.
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.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2004:

ÒDank voor de hartelijke manier van waarnemen en
oordelen, de eerlijke poging altijd weer te zoeken naar
het evenwicht tussen enthousiasme en realiteitszin.Ó

Ere-leden van het bestuur:
Mevrouw M.J. van Beuningen-Chabot
De heer H.R. van Aalderen

Iona Stichting
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Mr. M.W. ter Horst, voorzitter
Mr. A.E. Roest Crollius, vice-voorzitter
Mevrouw Ir. C.M.E. van Lookeren Campagne, secretaris
Drs. J.H. Huisman, penningmeester
Mevrouw Drs. I.M.E. Chavannes-Fortuyn
Mr. D.J. de Geer
Drs. M. Trouw

Secretariaat per 31 december 2004
De heer J.I.M. Anderson, directeur
Mevrouw S. Bönisch, secretariaat
Mevrouw Drs. F. Flieringa, secretariaat
Mevrouw A.C. van Aalderen-Timmerman, studiebeurzen

Tentoonstelling Organische Architectuur in 2004
Ir. P. van der Ree, projectleider

Doelstellingen
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

ÒBij bestudering van het jaarverslag 2003 van de Iona
Stichting is mij duidelijk geworden wat de kwaliteit van
nieuwe kunst kan zijn; zich bewust zijn van de omgeving;
verantwoordelijk werken in een sociale context.Ó

17 maart 1966 is de oprichtingsdatum van de Iona Stichting. Het oprichtingsstatuut droeg in zekere zin het karakter van een persoonlijk initiatief van de beide
stichters; architect Jan van der Linden en kunstenares Ernee van der Linden ’t Hooft. Zij wilden, vanuit hun vele 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, de streek waar
het Keltische christendom zich ontwikkelde tot een spirituele voedingsbron voor
Europa. Kenmerkend en inspirerend voor onze stichters is de openheid, de kosmische oriëntatie en het zoeken naar samenwerking welke hiervan uit gaat.
Dit trachten we nog steeds als grondhouding te oefenen in onze omgang met initiatiefnemers.
Al vanaf het begin zien wij een nauwe betrokkenheid ontstaan bij talloze projecten. Voordrachten worden georganiseerd, evenals tentoonstellingen en concerten
om jonge kunstenaars gelegenheid te bieden om te exposeren of op te treden. Vele
projecten worden met financiële bijdragen gesteund.
Ook het toekennen van studiebeurzen is vanaf het begin één van de kerntaken
van het Iona-werk, evenals het organiseren van culturele jongerenreizen.
In de jaren zeventig ontstaat een taak voor de Iona Stichting als dienstenorgaan
voor verschillende antroposofische werkgebieden: adviezen geven, medewerking
in oprichtingsbesturen, secretariaatswerk, (mede-) financiering en fondswerving.
Voor bepaalde culturele activiteiten en daaraan gekoppelde fondsen ontstaan min
of meer autonome werkgroepen.
In de jaren tachtig zien we vooral op het gebied van de kunsten een verdieping in
de antroposofische achtergronden. De werkconferenties “De samenhang der kunsten” vormen een podium voor kunstenaars van verschillende disciplines om contacten te leggen en mogelijke samenwerkingsverbanden te vinden.
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De jaren negentig kenmerken zich door een grote aandacht voor Midden - en
Oost-Europa en de vele activiteiten aldaar. Tegelijkertijd is er een groeiende ontwikkeling van het internationale karakter van de stichting en van haar brug-

ÒVertrouwen als basis maakt het mogelijk mensen voor
een project enthousiast te maken.Ó

functie tussen antroposofische werkgebieden onderling en tussen antroposofische
en niet- antroposofische initiatieven.
De dienstverlenende taak wordt uitgebreid naar instellingen op het gebied van
milieubescherming en humanitaire hulpverlening, voor zover wij daarvoor
gerichte schenkingen ontvangen.
Vanaf het begin van het nieuwe millennium ontstaat een verdergaande vruchtbare samenwerking met een aantal Europese fondsen, in het bijzonder op het gebied
van de internationale vrijeschool pedagogie, alsmede met fondsen in Nederland
inzake verschillende humanitaire projecten en studiebeurzen.
Om een indruk te geven hoe de verschillende geldstromen zich ontwikkeld hebben, volgt hier een korte toelichting op onze financiële werkwijze.

Stamkapitaal
In de loop van de jaren is een zodanig stamkapitaal opgebouwd en in stand gehouden, dat uit de vruchten daarvan in ieder geval de secretariaatskosten van de stichting gefinancierd kunnen worden. Om onafhankelijkheid en continuïteit te kunnen blijven garanderen blijven wij voor dit stamkapitaal op zoek naar gerichte
schenkingen en nalatenschappen.

Jaarinkomen
Het jaarinkomen bestaat uit schenkingen waarover het bestuur naar eigen bevinding kan beschikken, alsmede uit de inkomsten uit het belegd vermogen, voorzover deze niet aan Endowmentfondsen worden toegerekend. Voor ons beleggingsbeleid wordt onderzocht welke vormen het best bij de doelstellingen van de Iona
Stichting passen.

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

ÒEen wereld waarin je mensen met elkaar verbindt
en de vele dromen tot realiteit brengt.Ó

Fondsen-op-naam
In de loop der jaren zijn belangrijke fondsen-op-naam ontstaan. In de meeste
gevallen door fiscaal aantrekkelijke periodieke schenkingen van particulieren, die
contact en overleg zochten met de Iona Stichting, teneinde in de loop van de jaren
waarin zij hun periodieken overmaken betrokken te blijven bij de bestemming
van de gelden. In overleg met de schenker wordt aan het fonds een naam gegeven, hetzij ter aanduiding van het doel van het fonds, hetzij de naam van de
schenker zelf.

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 is
gericht op jaarlijks terugkerende hulp aan een nauw omschreven doel en ontvangt
daartoe een percentage van de inkomsten uit het belegd vermogen, naar rato van
de omvang van het Endowmentfonds. Indien dat nodig zou blijken, dan mag op
het betreffende 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 te verstrekken.

Nalatenschappen en Legaten
Met bijzondere toewijding verzorgt de Iona Stichting doel en motief van erfstellingen en legaten.Veel particulieren vermaken een legaat of hun erfenis aan de
Iona Stichting met het oog op continuïteit in de zorg voor bepaalde doelen. Wij
streven er naar om vooraf in verbinding te komen met de idealen die een erflater
aan de nalatenschap wil meegeven.
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Wanneer de intenties van de erflater niet omschreven en ook anderszins 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.

Ò…ik zou geen geld krijgen, maar belangrijker was het gesprek. De interesse, de waarschuwingen.
Ik was zó blij met dat gesprek dat ik gewoon verbaasd was dat het thuisfront teleurgesteld bleek.
Ik kon het ook niet uitleggen, maar er was iets gebeurd dat veel belangrijker was.Ó
Iona Stichting
Jaarverslag 2004
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Jaaractiviteiten
Kenmerk van de jaaractiviteiten is dat de Iona Stichting zelf de initiatiefneemster is.
Elk jaar staat een ander aandachtsgebied op de voorgrond, waar de activiteit zich
op richt. Zo zijn er:
– Jaar van de Kunsten
– Filosofisch - Antroposofisch jaar;
– Vrije Scholen jaar;
– Medisch en Natuurwetenschappelijk jaar;
– Het Christengemeenschapsjaar;
– Tuinen-, Landschaps- en Landbouwjaar;
– Architecten- en Monumentale Kunstenjaar.
Elk gebied wordt één keer in de zeven jaar aangewezen. De activiteit begint in dat
jaar en moet binnen vijf jaar afgerond zijn. In het jaar 2004 begon het Medisch en
Natuurwetenschappelijk Jaar.

Aanvragen
Een persoonlijke brief van de initiatiefnemer is de kern van een aanvraag bij de
Iona Stichting. De volgende punten zijn van belang:
– Wie is de initiatiefnemer? (Naam, adres, telefoonnummer, email en 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?
– 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.

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

Iona Stichting
Herengracht 276
1016 BX Amsterdam
Tel: 020 - 623 33 53
Fax: 020 - 627 48 56
E-mail: iona@iona.nl
Postbank rekeningnummer 16.38.900
Bank Mees Pierson rekeningnummer 25.00.57.174

Balans per 31 december 2004
(in euro)
31 december 2004
–––––––––––––––––––––––––––

31 december 2003
–––––––––––––––––––––––––––

ACTIVA
Gebouwen, inventaris en bibliotheek

6

Af te wikkelen nalatenschappen en legaten

1

1

7

1

1

2

12.389.316

3

Effecten en participaties
Courante ter beurze genoteerde aandelen

9.693.873

8.680.872

Courante ter beurze genoteerde obligaties

3.308.192

3.705.250

Incourante aandelen en participaties

3.194
–––––––––
13.005.259

3

3.194
–––––––––

Bijzondere leningen u/g
651.084

532.682

Te ontvangen diversen
Dividendbelasting
Vooruitbetaalde bedragen

42.818

115.250

2.665
–––––––––

Liquide middelen

4.749
–––––––––
45.483

119.999

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

1.268.798
–––––––––
14.310.803
–––––––––

1. Panden te Amsterdam en Wageningen, weiland Ansen, inventaris, bibliotheek en muziekinstrumenten.
2. Ter verkoop aangeboden pand uit een nalatenschap.
3. Aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde en obligaties tegen nominale waarde.
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Balans per 31 december 2004
(in euro)
31 december 2004
–––––––––––––––––––––––––––

31 december 2003
–––––––––––––––––––––––––––

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

5.820.903

5.786.024

27.227

0

0

10.000

127.079

63.242

van het stamkapitaal
– schenkingen aan stamkapitaal
– saldo baten en lasten

8.000

0

28.095
–––––––––

- 38.363
–––––––––

Koersegalisatiereserve

6.011.304

5.820.903

1.953.321

1.030.291

Endowmentfondsen
stand per 1 januari
– koersresultaat
– naar werkfondsen

4.397.500

4.583.929

0

0

- 279.327
–––––––––

- 186.429
–––––––––
4.118.173

4.397.500

Werkfondsen en Jaaractiviteiten
Werkfondsen
Jaaractiviteiten

2.107.181

2.131.949

49.237
–––––––––

57.345
–––––––––
2.156.418

2.189.294

Bijzondere leningen

651.084

495.082

Leningen o/g

352.384

366.353

Voorzieningen

Te betalen diversen
Personeelslasten
Adinistratie- en accountantslasten
Diversen

4.890

880

10.000

10.000

10.115
–––––––––

500
–––––––––
25.005
–––––––––
15.267.689
–––––––––
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11.380
–––––––––
14.310.803
–––––––––

Overzicht baten en lasten 2004
(in euro)
2004
–––––––––––––––––––––––––––

2003
–––––––––––––––––––––––––––

LASTEN
Activiteiten
1

Subsidies uit jaarinkomen

144.802

Uit gerichte schenkingen en nalatenschappen aan fondsen toegevoegd.

302.079

541.620

20.000
–––––––––

10.000
–––––––––

Uit jaarinkomen aan jaaractiviteiten
toegevoegd

260.806

466.881

1

812.426

Vaste verplichtingen
Personeel en accountancy

164.217

159.917

Secretariaat en vermogensbeheer

91.049

90.187

Onderhoud gebouwen

11.088

8.435

0
–––––––––

0
–––––––––

Rente lening o/g

266.354
–––––––––
733.235
–––––––––

1. De dotaties aan de endowmentfondsen komen ten laste van het beleggingsresultaat.
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258.539
–––––––––
1.070.965
–––––––––

Overzicht baten en lasten 2004
(in euro)
2004
–––––––––––––––––––––––––––

2003
–––––––––––––––––––––––––––

1.266

1.425

175.334

233.967

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

253.824

370.895

- 127.079
–––––––––

- 63.242
–––––––––
126.745

307.653

Beleggingsresultaten
Bank- en girosaldi
Rente en dividenden effecten
Koersresultaten

20.402

11.343

414.644

456.925

923.030

1.030.291

Mutatie koersegalisatiefonds

- 923.030

1

- 1.030.291

1

Dotatie endowmentfondsen

0
–––––––––

2

0
–––––––––

2

435.046

468.268

Verhuur
Herengracht
Wageningen/Ansen

19.763

18.113

3.176
–––––––––

3.176
–––––––––
22.939
–––––––––
761.330
–––––––––

21.289
–––––––––
1.032.602
–––––––––

SALDO BATEN EN LASTEN
Baten
Lasten

761.330

1.032.602

733.235
–––––––––
28.095
–––––––––

1.070.965
–––––––––
- 38.363
–––––––––

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 verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde per balansdatum van het gehele aandelenpakket.
– Courante ter beurze genoteerde obligaties
Deze obligaties worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
– 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 2004
(in euro)

Stand van de fondsen en jaaractiviteiten per 1 januari 2004
Bij: ontvangen schenkingen algemeen
subsidies uit het jaarinkomen via fondsen
subsidies uit het jaarinkomen aan jaaractiviteiten

6.586.794
302.079
144.802
20.000
–––––––––
466.881
–––––––––
7.053.675

Van jaaractiviteiten terug stamkapitaal
Betalingen uit fondsen in 2004
Stand van zaken fondsen en jaaractiviteiten per 31 december 2004
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- 27.227
- 751.857
–––––––––
6.274.591
–––––––––

Meerjarenoverzicht balans
(alle bedragen x 1.000 euro)
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

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

1999
–––––––––

2000
–––––––––

2001
–––––––––

2002
–––––––––

2003
–––––––––

2004
–––––––––

24
393
–––––––––
417

7
1.147
–––––––––
1.154

2
273
–––––––––
275

80
130
–––––––––
210

2
542
–––––––––
544

1
302
–––––––––
303

722
16
–––––––––
738

401
16
–––––––––
417

209
16
–––––––––
225

- 356
18
–––––––––
- 338

468
21
–––––––––
489

435
23
–––––––––
458

1.155
–––––––––

1.571
–––––––––

500
–––––––––

- 128
–––––––––

1.033
–––––––––

761
–––––––––

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

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

Totaal

1.325
–––––––––

1.632
–––––––––

784
–––––––––

615
–––––––––

1.071
–––––––––

733
–––––––––

Saldo baten en lasten

- 170
–––––––––

- 61
–––––––––

- 284
–––––––––

- 743
–––––––––

- 38
–––––––––

28
–––––––––

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
Gebouwen, inventaris en nalatenschappen PM

Meerjarenoverzicht baten en lasten
(alle bedragen x 1.000 euro)
BATEN
Variabele inkomsten
Schenkingen
Gerichte schenkingen en legaten
Inkomsten uit vermogen
Beleggingsresultaten
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
31-12-2003

Schenkingen
aan fondsen
2004

–––––––––

–––––––––

Subsidie uit
jaarinkomen
2004

–––––––––

Uitbetaald
in
2004

Mutatie
tussen
fondsen

Stand
per
31-12-2004

–––––––––

–––––––––

–––––––––

26.585

WERKFONDSEN
Peetschappen

28.101

29.525

53.444

22.403

Stipendia

34.458

4.586

41.584

2.540

0

Vrije Schoolbeweging

42.878

13.655

27.773

- 38.100

- 9.340

53.720

882

400

- 200

54.002

0

17.030
7.704

8.000

3.421
8.443

Heilpedagogie
B.D. Landbouw/Milieu
Antroposofische Medische Doelen

5.599

5.599
17.030

Antroposofie

3.125

Christengemeenschap

8.146

1.000

1.000

297

0

4.100

4.150

300

250

64.596

21.200

- 19.100

66.696

- 5.800

92.110

Euritmie
Euritmie in werkgebieden
Beeldende kunsten
Muziekfonds
Jeugdfonds
Uitgave boeken

137.556

6.878

4.456

1.089

201

3.383

46.524

- 2.250

3.295

2.750

- 6.533

- 5.699

66.825

11.345

12.271

- 1.500

64.399

Goetheanum

103.608

126.746

- 7.000

- 500

236.854

Iona Startfonds

123.430

- 7.495

- 46.566

Bijzondere Voorzieningen

397.071

Aurora

- 34.570

Ebbinge Wubben
Educare Voedselhulp Z.A.
Fondsen op naam en diversen
Totaal werkfondsen

84.359
397.071

34.500

18.042

70

0

720

4.806

13.956

12.768

13.720

14.000

1.550

14.038

1.061.939
–––––––––

19.318
–––––––––

137.134
–––––––––

549.065
–––––––––

364.786
–––––––––

1.034.112
–––––––––

2.131.949

302.079

144.802

750.976

279.327

2.107.181

ENDOWMENTFONDSEN
Endowment Onderwijs Initiatieven

406.223

- 138.010

268.213

Endowment Stipendia

650.374

- 6.538

643.836

Endowment Waldorfski Pedagogiki

178.908

- 13.500

165.408

68.339

- 17.695

50.644

242.308

- 13.000

229.308

1.875.280

- 45.251

1.830.029

950.562

- 42.333

908.229

25.506
–––––––––

–––––––––

–––––––––

–––––––––

- 3.000
–––––––––

22.506
–––––––––

4.397.500

0

0

0

- 279.327

4.118.173

- 7.227

881

137.575
–––––––––

751.857
–––––––––

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

JAARACTIVITEITEN

57.345

TOTAAL FONDSEN EN JAARACTIVITEITEN 6.586.794
–––––––––
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302.079
–––––––––

49.237

0
–––––––––

6.274.591
–––––––––

Accountantsverklaring
Wij hebben het financieel overzicht 2004 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 2004 en van het saldo van baten en lasten over 2004 als in gegeven
omstandigheden is vereist.
Rotterdam, 17 februari 2005
Schagen Lensen & van Krieken Accountants

G. Schagen
Accountant-administratieconsulent
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Toekenningen overzicht per categorie
Bestuursbesluiten in het jaar 2004, 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

Universiteit Witten/Herdecke, Duitsland

Symposium Wetenschap en Antroposofie,

€ 5.000,- voor het opzetten van een begeleidende
studie antroposofische geneeskunde

Amsterdam

€ 1.700,- voor reductiemogelijkheden van studenten
die deelnemen aan het symposium” 2004
Nordic Light and the Mysteries, Järna, Zweden

€ 500,- voor deze internationale conferentie voor
kunstenaars en architecten, gehouden van 20 tot 25
juni 2004
12e Oost-Europa Conferentie Sigulda, Letland

€ 2.000,- voor reiskosten van docenten naar deze
conferentie voor antroposofische artsen,
Vrije School leraren en BD landbouwers
Antroposofische Vereniging in de Verenigde Staten,

Kindertherapeuticum, Utrecht

€ 1.000,- voor de uitvoering van een klanttevredenheidsonderzoek
Medische Jaarconferentie Dornach, Zwitserland

€ 4.500,- voor meerdere aanvragen van deelnemers
aan de Medische Jaarconferentie in Dornach in september 2004
Antroposofisch Artsenopleiding, Filderstadt,
Duitsland

€ 500,- voor de lopende kosten in het jaar
2004/2005

Ann Arbor, Michigan

Vera Kozina, Rusland

€ 2.000,- voor een tegenactie tegen een lastercampagne over vermeend sektarisme

€ 300,- voor reiskosten naar de Fysiotherapie
Conferentie in Dornach in april 2005

Tijdschrift Antroposofie in de Moderne Wereld,
Rusland

Antroposofie en natuurwetenschappen

€ 600,- voor een Russisch tijdschrift over antroposofie

Goetheanum Kleurenlaboratorium, Dornach,

Heilpedagogie in Jekatarinaburg, Rusland

€ 500,- gerichte schenking

Zwitserland

€ 4.000,- als bijdrage in de kosten van een opleiding
heilpedagogie

Antroposofie en universiteit

Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, Dornach,

Promotieonderzoek Janine Verdonk, Hoofddorp

Zwitserland

€ 4.000,- voor een promotieonderzoek naar de
antroposofische beweging in Nederland

€ 16.400,- voor de financiering van en digitale databank van het verzamelde werk van Rudolf Steiner

Promotieonderzoek Martina Maria Sam, Dornach,

Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

Zwitserland

€ 650,- gerichte schenkingen, waaronder
Goetheanum projecten

€ 30.000,- voor een promotieonderzoek getiteld;
‘Ausführungen und Angaben Rudolf Steiners zu
Goethe’s Faust’

Antroposofische Geneeskunde

Collegereeks ÔOver de Rand KijkenÕ/J.D. van

Boek over Uitwendige Therapie‘n, Hoorn

Mansvelt, Rotterdam

€ 1.500,- voor de uitgave van het boek ‘Uitwendige
Therapieën’ voor Antroposofisch Verpleegkundigen

€ 2.400,- voor de collegereeks ‘Over de Rand Kijken’

Anthroposophical Medical Society, Hyderabad, India

€ 5.000,- voor promotiekosten van Albert de Vries
en zijn symposiumbijdrage Rechtbank Zutphen

€ 500,- voor de internationale ‘Post- Graduate
Medical Training’ in Hyderabad
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Promotie Albert de Vries, Arnhem

Mevrouw M.P. de Voogd, Den Haag

Louis Bolk Instituut, Driebergen

€ 3.000,- als eenmalig stipendium om haar studie
Wijsbegeerte aan de R.U. te Leiden af te kunnen
ronden

€ 1.500,- voor de publicatie van het onderzoek van
Gloria Verhagen

Beeldende kunsten
Rudolf Steiner Archief , Dornach, Zwitserland

Wil Uitgeest, Ger van der Pas en Paul van Dijk, Zeist

€ 10.000,- voor de uitgave van een boek met als
werktitel ‘Meesters in het ongekende’ en de conferentie Wetenschap, Kunst en Innerlijke Vrijheid

€ 5.000,- voor te organiseren tentoonstellingen van
de bordtekeningen van Rudolf Steiner in Engeland

Christengemeenschap

Internationaal Forum Mens en Architectuur (IFMA),

Christengemeenschap Oekra•ne, Koktebel, Krim

Utrecht

€ 1.000,- voor de reparatie van het dak van het huis
van de Christengemeenschap

€ 1.600,- voor het driejarige opleidingsproject
‘Methoden der organischen Architektur’ in samenwerking met de Universiteit in Kiev.
€ 3.577,- voor de tentoonstelling Organische
Architectuur in Berlijn

Christengemeenschap Zeist

€ 200,- gerichte schenking voor algemene bijdrage
Christengemeenschap Driebergen

Martin Ockeloen

€ 240,- gerichte schenkingen voor algemene bijdragen

€ 500,- gerichte schenking voor een cursus beeldhouwen in Noorwegen

€ 250,- gerichte schenking voor algemene bijdrage

Biologisch dynamische en biologische
landbouw

€ 500,- voor de bouw van een kerkorgel door Peter
Kraul.

Argentini‘ Hulpfonds, Driebergen
Christengemeenschap Alkmaar

Stichting Omslag, Vorden

€ 3.000,- voor het internationale congres “Farming
for Health” dat in maart 2005 in Maastricht plaats
zal vinden
J.D. van Mansvelt, Rotterdam

€ 250,-voor reiskosten naar de Russische Academie
van Landbouwwetenschappen in Moskou
Stichting Grondbeheer BD Landbouw, Driebergen

€ 2.000,- gerichte schenking voor algemene bijdrage
R. de Haan, Zeist

€ 2.000,- als een bijdrage in studie- en reiskosten
voor een opleiding ecotherapie

Culturele doelen
Origenes Instituut, Zeist

€ 2.000,- voor het project “Wereldgodsdiensten”
€ 2.000,- voor de zomerweek “De Hermetische
Schakel” in het Centrum de Roos in Amsterdam
€ 5.900,- voor projecten in 2005, waarvan € 2.400,voor het project ‘Leerstoel Esoterisch Christendom,
€ 2.500,- voor de viering van het tienjarig jubileum
en € 1.000,- voor de zomerweken.
Cultuurinitiatief Kassel, Duitsland

€ 1.000,- voor de conferentie ‘Kulturen verstehen
Islam’ te houden van 13 tot 16 mei in 2005 in Kassel

Boekuitgaven

Project Crossover in de Kunst, Amsterdam

Nella fiamma dÕamor

€ 250,- voor een ontmoeting tussen muziek en
Chagall-grafiek in Revalidatiecentrum De Overtoom

€ 9.343,- voor presentatie en verkoopactie boek
Wim Veltman en Juke Hudig
Wu Bei, China

€ 1.000,- voor de vertaling van literatuur over Vrije
School Pedagogie in een Chinese taal
Centar ZA Socijalnu Umjetnost, Zagreb, Kroati‘

€ 2.000,- voor de uitgave van boeken over Rudolf
Steiner en Vrije School pedagogie in het Kroatisch
Michael Kurtz, Bochum, Duitsland

€ 1.500,- voor het herschrijven van een biografie
over Agnes Giebel

Antroposofische Studiegroep Simeria, Roemeni‘

€ 500,- voor de zomerbijeenkomst in Simeria rond
het thema kunsten
Stichting De Levensboom, Zeist

€ 500,- garantie voor het lustrumsymposium
‘Stichting de Levensboom’ in november 2004
Stichting Vrienden Maaszicht, Rotterdam

€ 250,- gerichte schenking voor de opvang van
zwerfjongeren
H. Zeniskova, Tsjechi‘

€ 200,- gerichte schenking voor een poppenproject
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Professor M.J. Wessel, Õs Heerenberg

€ 1.200,- voor de conferentie “Het wezen van
water” op zaterdag 23 april 2005 te Driebergen

Instituut voor Vrije School Pedagogiek,
Witten/Annen, Duitsland

€ 2.500,- voor een onderzoeksproject naar het verloop van de studierichting euritmie

Drama en Spraakvorming

Ensemble GiBeCo, Den Haag

Stichting Spreekkunst, Den Haag

€ 3.000,-, voor de voorjaarstournee van het programma “Transparant” van het ensemble GiBeCo

€ 1.000,- voor het poëzie-theaterproject “Toen kuste
ik zijn rozen stuk”
€ 500,- voor het Festival Verteltheaterdagen 2004

Heilpedagogie/gehandicaptenzorg op
antroposofische basis

Stichting Drempeltheater, De Lier

Seminar voor Heil- en Socialtherapie Jekatarinaburg,

€ 2.228,-,- voor opvoeringskosten van het 3e mysteriedrama en een advertentie in Motief

€ 1.000,- voor het studiejaar 2003/2004

Stichting Het Verteltheater, Utrecht

Rusland

Spraakvormingsproject Manjo Joosten, Zeist

Heilpedagogisch Initiatief Svetscha, Rostov, Rusland

€ 180,- voor reis- en verblijfkosten van een docent
spraakvorming naar Dornach

€ 300,- voor reiskosten voor de arts Natalia
Moskvicheva naar de jaarlijkse bijeenkomst van heilpedagogen in Berlijn in februari 2004

Euritmie

Association for People in Need of Special Care,

Europäische Festspielinitiative e.V., Krakau, Polen

Tbilisi, Georgi‘

€ 1.200,- voor studenten om deel te kunnen nemen
aan het Festival

€ 1.000,- voor de opleiding sociale therapie

Antroposofische Vereniging in Madrid, Spanje

€ 2.000,- voor de heilpedagogie opleiding in Moskou

Lemniscate Foundation, Moskou, Rusland

€ 1.000,- voor het project “Grondsteen”

Tobiasschool, Praag, Tsjechi‘

Performing Arts Services Basel, Zwitserland

€ 2.000,- voor reiskosten van docenten voor cursussen in bijzondere pedagogie

€ 2.000,- voor de tweede euritmie Biënnale
Das Mondensemble, Hamburg, Duitsland

Sint Joris School Moskou

€ 500,- voor het programma “Viele Scherben Wenig
Schaden”

€ 500,- voor verbouwingskosten
Camphill Village Svetlana, Leningradskaya Oblast,

Euritmieschool Stoimena, Zagreb, Kroati‘

Rusland

€ 8.000,- voor een nieuwe houten vloer voor het
Iona gebouw in Zagreb
€ 4.000,- voor de ondersteuning van het vierde jaar
van de opleiding

€ 800,- voor reiskosten naar Estland en Letland voor
overleg en het zoeken van samenwerking met heilpedagogische instituten aldaar

Austin Eurythmy Ensemble, Australi‘

€ 2.500,- noodhulp voor reparatie van de verwarming

€ 500,- voor de Nederlandse tournee in oktober 2004

Heilpedagogisch Instituut Simeria, Roemeni‘

Euritmieopleiding Tbilisi, Georgi‘

Stichting Helias, Zeist

€ 5.000,- ondersteuning voor het vierde jaar van de
opleiding

€ 100,-, gerichte schenking voor het fonds Moskou
heilpedagogie Toermalijn

Haags Sprookjes Ensemble, Den Haag

Pahkla Camphill Village, Estland

€ 1.000,- voor het project ‘De Prinses die ging naar
het hart van de Aarde’

€ 15.000,- voor de bouw van een nieuw huis voor
verstandelijk gehandicapten, in samenwerking met
de Samenwerkende Fondsen Midden- en Oost Europa

Euritmieopleiding Praag, Tsjechi‘

€ 3.000,- ondersteuning voor het jaar 2004/2005
voor de kosten van de opleiding

Humanitaire projecten

Euritmieproject Rinck Belskaja, Hamburg, Duitsland

Stichting Thiru Valagum Farm, Tamil Nadu, India

€ 777,- voor het programma “unbekannte Blume”

€ 1.000,- voor bijgebouwen en uitbreiding van
akkerland voor dit ecologisch boerderijproject van
een oud-student van het Rural Development
Programm

Euritmieopleiding Kairos, Plumstead, Zuid-Afrika

€ 5.000,- voor het opleidingsjaar 2005 voor de kosten van de opleiding
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Stichting Plattelandsvrouwen Senegal, Den Haag

Maatschappelijke doelen

€ 100,- gerichte schenking

Rosa Warmerdam en Kaylin Deen

Jongerenprojecten

€ 100,- voor een tweeweekse stage bij de Phoenix
Stichting in Sarajevo

Faust Jeugdconferentie Goetheanum, Dornach,
Zwitserland

Muziek

€ 10.850,- deelnamekosten aan de Faust
Jugendtagung voor jongeren uit de hele wereld
N.B. Reeds in 2003 gereserveerd en in 2004 uitbetaald € 20.000,- voor deelname van 94 jongeren uit
Nederland

Hannes Heyne, Radebeul, Duitsland

Studenten Hogeschool Helicon, Amersfoort

€ 1.500,- voor een kunststudiereis naar Berlijn van
1 - 7 mei 2004
Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

€ 2.000,- voor stipendia om jongeren te stimuleren
deel te nemen aan de zomerweek ‘tussen Bron en
Actualiteit’ te Driebergen
Vierde klas Euritmieopleiding Oslo, Noorwegen

€ 500,- voor reiskosten naar een afsluitingsbijeenkomst voor euritmieklassen in Dornach
Jugend in Bewegung, Karslruhe, Duitsland

€ 500,- voor het geven van een cursus improvisatie
met natuur-muziekinstrumenten in Simeria,
Roemenië
Masterclass Cello Studenten, Bilthoven

€ 3.000,- voor een masterclass in Nederland voor
cello studenten uit Minsk, Rusland
H.G. Burghardt Associatie, Zeist

€ 1.000,- voor de uitgave van een dubbel cd van het
werk van Hans-Georg Burghardt
Stichting Henrick Bader Orgel, Zutphen

€ 500,- voor het multidisciplinair kunstproject “Het
beeld barst in de tijd”
Werkgroep Kunsten, Driebergen

€ 1.500,- garantie voor het passionproject OostWest 2004 – 2005

€ 100,- voor de Jugend in Bewegung bijeenkomst
2004

Pedagogie

Bosni‘ project Jesse van Venrooij, Tilburg

Vrije School Yerevan, Armeni‘

€ 500,- voor een jongerenproject in Mahala, Bosnië

€ 10.000,- voor de noodzakelijke renovatie van het
schoolgebouw

Freies Jugendseminar Stuttgart, Duitsland

€ 400,- voor de viering van het 40-jarig bestaan op
24 en 25 juli 2004

Internationale Assoziation fŸr Waldorfpädagogik,

Jeugdsectie Antroposofische Vereniging in

€ 12.000,- voor het opzetten van een leerplan voor
de Russische Vrije Scholen

Boekarest, Roemeni‘

€ 700,- voor de jongerenconferentie ‘Together’ van
17-24 juli 2004
Antroposofische Jongerengroep Kiev, Oekra•ne

€ 700,- voor deelname van twee leden van de groep
aan jongerenconferentie in Simeria, Roemenië
Initiatiefgroep Magneet, Rotterdam

Stuttgart, Duitsland

Pedagogisch tijdschrift Dytina, Oekra•ne

€ 500,- voor het Oekraïense tijdschrift ‘Dytina’ (het
Kind)
Vrije School Hamori, Miscolc, Hongarije

€ 2.000,- bijdrage in de verbouwingskosten van de
school

€ 1.125,- voor de organisatie van een jongerenweekend van 22 tot 24 oktober 2004

Vereniging Merab Kostava-Vrije School en

Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

€ 4.538,- voor een tweede Vrije School in Tbilissi

€ 1.000,- voor de conferentie “Wissenschaft in der
Spiritualität’ in Dornach, januari 2005
Goetheanum, Jeugdsectie, Dornach, Zwitserland

€ 7.000,- voor de ‘Connect’ Jongerenconferentie
2005
Radoslav Rade, Plovdiv, Bulgarije

€ 400,- voor een bezoek van Bulgaarse studenten
aan Dornach.
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Kleuterschool, Tbilissi, Georgi‘.
Vrije School Voronezh, Rusland

€ 1.500,- voor de opleiding van een docente euritmie voor de school
World Wide Initiative for Early Childhood Care

€ 2.000,- reiskosten voor de conferentie ‘De waardigheid van het kleine kind’ in Järna, Zweden
Phoenix-Initiatief Sarajevo, Bosni‘-Herzegovina

€ 10.000,- de nieuwbouw van de Vrije Kleuterschool
Phoenix in Sarajevo

Tobiasschool, Zeist

€ 500,- voor de belichtingsinstallatie in de toneelzaal
Fundatia Ars Pedagogica, Cluj Napoca, Roemeni‘

€ 500,- voor de cursus ‘Antropologische grondslag
van de Vrije School Pedagogie’ van 18 tot 27 juli in
Plopi

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.

Vereniging Vriendenkring Sekem, Koekange

€ 3.333,- voor een pedagogisch project voor jonge
kinderen in Egypte
Vrije School Stupeni, Odessa Oekra•ne

€ 5.000,- voor bouwkosten inzake een noodzakelijke
uitbreiding
Ikanyezi School, Alexandra Township,
Johannesburg, Zuid-Afrika

€ 5.000,- voor een noodzakelijke verbouwing
Vrije School Dnepropetrovsk, Oekra•ne

€ 2.000,- voor diverse verbouwingskosten

Schenkingen
Schenkingen kunnen éénmalig worden
gedaan, maar ook regelmatig.
Schenkingen kunnen gericht zijn op speciale werkgebieden of geoormerkt voor
bepaalde projecten. Ook kan de besteding
worden overgelaten aan het bestuur.
Schenkingen aan de Iona Stichting zijn
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
onder de post ‘giften’.

EFFE/Schöne Schulen, Bovenau, Duitsland

€ 2.000,- voor reis en materiaalkosten voor het
‘mooie scholen’ project
Centre for Creative Education, Plumstead, ZuidAfrika

€ 5.000,- voor het educare voedselprogramma voor
kleine kinderen in de Townships
Internationale Stichting voor Vrije Scholen, Tbilisi,
Georgi‘

€ 2.500,- als noodhulp voor de reparatie van de verwarmingsinstallatie van de Vrije School in Tbilissi

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 in alle gevallen
geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting onder de post ‘persoonlijke verplichtingen’.

Tatiana Viktorova, St. Petersburg, Rusland

€ 560,- voor deelname van kleuterleidsters aan de
internationale Vrije School conferentie te Dornach
in april 2005
Instituut voor Vrije School Pedagogiek, Solym‡r,
Hongarije

€ 7.000,- noodhulp voor wegvallende overheidssubsidie
Antroposofische Vereniging in Nederland, Zeist

€ 5.000,- voor de conferentie ‘Integriteit van het
Kind’, die gehouden zal worden op zaterdag 5 maart
in Amsterdam
Diverse kleinere, niet nader gespecificeerde gerichte
schenkingen.
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Meer informatie
Mocht U nog vragen hebben over periodieke schenkingen, legaten of testamenten,
dan kunt U contact opnemen met ons
secretariaat: 020-6233353.

Iona Stichting
Jaarverslag 2004
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ÒDe steun van de Iona Stichting en de persoonlijke steun van Dolf zorgden ervoor dat ik van een jeugdwerker,
gebonden aan Nederland, uitgroeide tot een professionele ontwikkelingswerker die uitdagingen aanging in Azi‘, wat
na zeven jaar pionieren leidde tot de oprichting van een Foundation en later tot vele contacten, o.a. met Thailand.Ó

colofon
De uitspraken die hier en daar in de kantlijn staan, zijn afkomstig uit de
meer dan 240 brieven die Dolf van Aalderen ontving na de jaarvergadering
van 19 september 2004

Vormgeving: Gerard Bik bno, Den Haag
Druk: Zijlstra Drukwerk, Rijswijk
Papier: Officio, grotendeels bestaand uit post consumer recycled papier
Oplage: 800 exemplaren
Maart 2005

