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ALGEMEEN

1. Bedrijfsactiviteiten

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht en 

omstreken, onder nummer 30220762. De vestigingsplaats van de stichting is 

Zeist.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van antroposofisch 

wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan in maatschappelijke 

initiatieven, dit alles in de ruimste zin. 

2. Bijzondere gebeurtenissen

Op 2 oktober 2008 heeft voor het laatst een statutenwijziging plaatsgevonden

ten overstaan van notaris Elings-van Hooidonk te Zeist.

Statuten en samenstelling van het bestuur zijn in het verslagjaar niet gewijzigd.

Met ingang van 1 januari 2008 beschikt de stichting over de ANBI-status voor 

goede doelen.

De stichting is opgericht op 23 november 2006.
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BESTUURSVERSLAG

Op 23 november 2006 is door de Stichting Triodos Foundation en de Antroposofische 

Vereniging in Nederland de Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds (Lievegoed 

Fonds) opgericht.

Statuten

De statuten zijn per 2 oktober 2008, met instemmming van de Antroposofische 

Vereniging in Nederland, gewijzigd op een klein onderdeel: artikel 15 “Directie”. Dit 

artikel luidt nu: “Het bestuur kan de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting 

opdragen aan een door haar te benoemen directie van een of meer natuurlijke personen 

[twee woorden toegevoegd:] en rechtspersonen. De benoeming van de directeur 

behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de AViN.”

De statutaire doelstelling van het Lievegoed Fonds is niet veranderd en luidt als volgt:

“De stichting heeft ten doel het bevorderen van antroposofisch wetenschappelijk 

onderzoek en de toepassing daarvan in maatschappelijke initiatieven, dit alles in de 

ruimste zin. De stichting wil haar doel bereiken, onder andere door te ondersteunen dat:

-  methoden van antroposofisch wetenschappelijk onderzoek worden ontwikkeld en

   en beschreven;

-  nieuw antroposofisch wetenschappelijk onderzoek en vervolgonderzoek wordt

   gedaan;

-  antroposofisch wetenschappelijk onderzoekers een adequaat netwerk onderhouden;

-  antroposofisch wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd;

-  onderwijs en trainingsactiviteiten op het gebied van antroposofisch wetenschappelijk 

   onderzoek worden ondernomen;

-  een brede toepassing van antroposofisch wetenschappelijke onderzoeksresultaten

    tot stand komen in initiatieven die inspelen op maatschappelijke vragen;

-  archiefmateriaal, documentaties en producties van Prof. Dr. B.C.J. Lievegoed – en 

   andere prominente Nederlandse denkers en wetenschappers die hebben 

   bijgedragen of nog bijdragen aan antroposofisch wetenschappelijk onderzoek – 

   bijeen wordt gebracht, beheerd en toegankelijk gemaakt voor studiedoeleinden en

   publicatie;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt – of 

daaroe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.”

De volledige statuten zijn te vinden op de website www.lievegoedfonds.nl onder het 

kopje downloads .
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BESTUURSVERSLAG

Bestuur

Het bestuur -waarvan de leden zijn benoemd na de voorafgaande goedkeuring van de 

Antroposofische Vereniging in Nederland- ziet er in zijn huidige samenstelling als volgt 

uit:

- de heer drs. A. Vroon (voorzitter), portefeuille natuurwetenschap en landbouw;

- mevrouw drs. A.A. Loose (secretaris), portefeuille algemeen wetenschappelijk 

onderzoek, letteren;

- de heer drs. S. Holvast (penningmeester), portefeuille economie;

- de heer drs. M.J.B. van Gerven (lid), portefeuille geneeskunde;

- de heer G. Roeters van Lennep (lid), portefeuille onderwijs;

- de heer dipl. ing.Y. Dunselman (lid), portefeuille kunst en architectuur;

- mevrouw M. van Houwelingen (lid), portefeuille overige aanvragen;

- de heer dr. C.H.L. Leijenhorst (lid), portefeuille filosofie en religie.

In het verslagjaar bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd.

De directievoering wordt verzorgd door Stichting Triodos Foundation in de persoon van 

zijn directeur de heer W.T.A.A.G.M. van den Bergh. Daartoe is een overeenkomst 

tussen beide stichtingen aangegaan. De Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds is 

gevestigd op het adres van Stichting Triodos Foundation, die het financiële beheer, de 

communicatie en de administratie verzorgt.

Het bestuur heeft in het verslagjaar vier maal regulier vergaderd, samen met de directie, 

t.w. op 29 januari, 23 juni, 28 oktober en 30 november 2010. 

Integratie stichtingen

Tot het einde van dit verslagjaar zijn de volgende stichtingen opgegaan in het Lievegoed 

Fonds:

-          Stichting Antroposofisch Medisch Onderzoek (SAMO)

-          Stichting Klinische Antroposofische Gezondheidszorg (SKAG)

-          Stichting Cats-Polm

-     Stichting Antroposofische Intramurale Gezondheidszorg (SAIG)

-     Stichting Vrienden van de Zeylmanskliniek 

Netwerkuniversiteit

In 2008 richtte het bestuur de Netwerkuniversiteit in om uitvoering te geven aan de 

doelstelling van de stichting. Het Lievegoed Fonds wil daarmee een gelegenheid 

creëren waarin antroposofische wetenschappers voor presentaties, debat, 

ideeënuitwisseling en ontmoeting enkele malen per jaar bijeenkomen. Het Lievegoed 

Fonds verzorgt daartoe de coördinatie en neemt de financiering voor haar rekening.

Pagina 5



BESTUURSVERSLAG

De Netwerkuniversiteit wordt gevormd door wetenschappers die door antroposofie zijn 

geïnspireerd en haar onderzoeksmethode in hun werk toepassen.

Leden worden door het bestuur gevraagd en daarvoor neemt het bestuur de volgende 

criteria als uitgangspunt:

1. leden hebben minimaal een voltooide academische opleiding )*;

2. leden passen een antroposofische onderzoeksmethode toe of zijn tenminste 

betrokken bij onderzoek binnen de antroposofische beweging )*;

3. leden zijn bij voorkeur gepromoveerd;

4. leden hebben als wetenschapper publicaties op hun naam staan;

5. leden zijn verbonden aan een wetenschappelijke instelling.

)* Aan de criteria 1 en 2 dient een lid van de Netwerkuniversiteit minimaal te voldoen.

Van personen die in de Netwerkuniversiteit geïnteresseerd zijn zal een lijst met 

gegevens worden bijgehouden. Het bestuur kan geïnteresseerden betrekken bij of 

informeren over activiteiten binnen de Netwerkuniversiteit, afhankelijk van aard en 

inhoud van die activiteit.

In het kader van de activiteiten van de Netwerkuniversiteit zijn bijeenkomsten 

georganiseerd op 12 maart i.s.m. VU-Connected onder de titel "Brein of Bewustzijn"met 

4 gastsprekers; op 10 september over: "Impulsen voor een toekomstige 

gezondheidszorg" en bovendien in april en november een tweetal besprekingen in 

kleinere kring van de dissertatie van Jaap Sijmons over de Filosofie van de Vrijheid. 

Naar aanleiding van de verschillende bijdragen op 10 september is het boek: 

"Duurzame gezondheidszorg-visies en praktijkervaringen" gepubliceerd.

Fondsenwerving

Fondsenwerkving heeft plaatsgevonden met actieve ondersteuning van Stichting 

Triodos Foundation.

Van diverse particuliere schenkers, bedrijven en/of stichtingen en via Stichting Triodos 

Foundation zijn in het verslagjaar schenkingen ontvangen, tot een totaal van

€ 250.180

Behandelde aanvragen

Het bestuur behandelde in 2010 een aantal aanvragen. Voor een totaal overzicht zie 

bijlage 2 van dit bestuursverslag op pagina 10 en 11.
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BESTUURSVERSLAG

In 2010 zijn bedragen uitgekeerd tot een totaal van € 108.202. Een deel daarvan is al in 

eerdere jaren toegezegd. Toegezegde bedragen worden uitgekeerd nadat projecten aan 

alle voorwaarden hebben voldaan, wat in sommige gevallen - bijvoorbeeld i.v.m. 

publicatie in tijdschriften of in boekvorm - geruime tijd duurt."

Het Lievegoed Fonds moet de door hem opgestelde criteria strikt toepassen. Er is nog 

een te bescheiden vermogen, derhalve moet de focus liggen op de kerndoelen. Het 

Lievegoed Fonds wil nadrukkelijk geld beschikbaar houden voor de zogenoemde 

Netwerkuniversiteit: de  ontmoetingsplaats voor antroposofische wetenschappers. Dáár 

ontstaat ook het debat over methoden en technieken en onderzoekswegen die 

karakteristiek zijn voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek.

Met dank aan al diegenen die aan het werk in het vierde verslagjaar hebben 

bijgedragen, zet het bestuur de verdere opbouw van het Lievegoed Fonds voort in het 

vertrouwen dat deze inzet weerklank vindt.

Het bestuur

Zeist, 12 januari 2012
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BESTUURSVERSLAG BIJLAGE 1

Bijlage 1 bij het jaarverslag 2010 van Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds.

Doelstellingen en criteria bij het indienen van onderzoeksaanvragen

Een deel van de vereisten waaraan elke aanvraag moet voldoen zijn te destilleren uit de 

doelstellingen van het Lievegoed Fonds. Daarnaast zijn criteria opgesteld.

Het Lievegoed Fonds gaat daarbij uit van een zeer ruime definitie van antroposofisch 

wetenschappelijk onderzoek, namelijk:

dat onderzoek dat op welke wijze dan ook voortbouwt op de antroposofisch-

wetenschappelijke impuls van Rudolf Steiner. Gezien de veelheid aan benaderingen 

binnen het antroposofisch-wetenschappelijke veld committeert het Lievegoed Fonds 

zich niet aan één bepaalde visie op wat het object en de methode van dit onderzoek 

behelzen, maar laat het uitdrukkelijk aan de vrijheid van de onderzoek(st)er over om 

hier een eigen inhoud aan te geven.

Doelstellingen

Het Lievegoed Fonds richt zich op het stimuleren van bij voorkeur Nederlands 

antroposofisch wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel – de ontwikkeling van 

theorie, van methoden en technieken- als toegepast, binnen universiteiten en 

hogescholen en antroposofische onderzoeksinstellingen en overigens alles wat daartoe 

ondersteunend kan zijn.

Het Lievegoed Fonds stimuleert daarvan afgeleid de vorming van een netwerk-

universiteit waarin (antroposofische) wetenschappers voor ideeënuitwisseling en 

ontmoeting (tweemaal per jaar) bijeenkomen. Het Fonds verzorgt daartoe de coördinatie 

en financiering.

Het Lievegoed Fonds streeft ernaar dat de door haar ondersteunde 

onderzoeksactiviteiten resultaten voortbrengen met aantoonbare maatschappelijke 

relevantie. Zij stelt als belangrijke randvoorwaarde een presentatie- c.q. 

publicatieverplichting, bij voorkeur via reguliere kanalen en media, alsmede op de 

bijeenkomsten van de netwerk-universiteit.  Het Fonds streeft uitdrukkelijk na 

antroposofie als cultuurfactor meer zichtbaarheid te geven.
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BESTUURSVERSLAG BIJLAGE 1

Criteria

1. De aanvragers hebben een voltooide academische opleiding en liefst aantoonbare 

onderzoekservaring. (Dat betekent dat studiebeurzen, onderzoeken gaandeweg de 

studie en dergelijke niet worden verstrekt.)

2. Promotieonderzoeken kunnen wel binnen de criteria vallen, mits aan de verdere 

voorwaarden wordt voldaan. Tot die voorwaarden behoort in dit geval een adequate 

begeleiding en inbedding van het onderzoek.

3. In de onderzoeksopzet wordt het antroposofisch wetenschappelijk karakter duidelijk 

omschreven. Buiten de doelstelling valt regulier onderzoek of onderzoek door reguliere 

onderzoekers, ook wanneer dat wordt gedaan ten behoeve van antroposofische 

instellingen of werkgebieden.  Hiervan zal slechts worden afgeweken wanneer het 

onderzoek een noodzakelijke opmaat vormt voor toekomstig antroposofisch 

wetenschappelijk onderzoek.

4. Aanvragers verplichten zich de resultaten van hun onderzoek publiek te maken en 

mee te werken aan de bijeenkomsten van de netwerk-universiteit. Uitbetaling van de 

beschikbaar te stellen bijdragen uit het fonds zullen deels afhankelijk worden gesteld 

van het realiseren van voorgenomen publicaties.

5. Aanvragers gaan ermee akkoord dat onderzoeksrapporten, publicaties, teksten en 

sheets van lezingen om niet aan het Fonds ter beschikking worden gesteld. Deze 

worden voorzien van de vermelding dat het onderzoek mede door een bijdrage van de 

Stichting Prof. Dr. Bernard Lievegoed Fonds tot stand is gekomen.

6. Aanvragen kunnen alleen in behandeling worden genomen wanneer een compleet 

ingevuld aanvraagformulier met het onderzoeksvoorstel is meegestuurd. Aanvragen 

dienen zowel schriftelijk als via e-mail te worden aangeleverd.

7. Een verantwoorde en sluitende begroting is voorwaarde voor toekenning van een 

bijdrage. Participatie van medefinancier(s) en opdrachtgever(s) is een pré.
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BESTUURSVERSLAG BIJLAGE 2

Aanvragen Lievegoed Fonds Datum 31-12-2010

Nr Datum Aanvrager(s) Naam organisatie Portefeuille Soort onderzoek

1 31-okt-06 Ellis, de heer E.L., arts geen geneeskunde praktijk/patienten

2 15-nov-06 Schaik, de heer dr. J. van Origenes-Instituut geneeskunde, landbouw historisch

3 21-dec-06 Reinders, de heer prof. Dr. J.S. Vrije Universiteit A'dam geneeskunde antropologisch

4 02-jan-07 Bie, de heer G. van der, arts Bolk Instituut geneeskunde onderwijsontwikkeling

5 18-jan-07 Mees, de heer drs. R.S.H. Stg Vrienden vh Leendert Meeshuis geneeskunde org./bedrijfskundig

6 07-feb-07 Verdonk, mevrouw J. Vrije Universiteit A'dam overige promotieonderzoek

7 19-feb-07 Yamaguchi, mw dr. Nise Hitomi Ita Wegman Institute geneeskunde CAM effectiveness

8 01-mrt-07 Baars, de heer drs. E., arts Louis Bolk Instituut (LBI) geneeskunde Cam eff.ness/proposal

9 28-jan-07 Horst, mevrouw A.M. van der Helicon/Plymouth onderwijs MA scriptie

10 27-dec-06 Storm, mevrouw A. Helicon/Plymouth onderwijs gepland

11 27-dec-06 Evers, de heer P. Helicon/Plymouth onderwijs gepland

12 16-jan-07 Lutters, de heer F. Helicon/Plymouth onderwijs MA scriptie

13 30-jan-07 Bruycker, de heer J. de Helicon/Plymouth onderwijs MA scriptie

14 07-feb-07 Paredis, de heer L. Helicon/Plymouth onderwijs MA scriptie

15 07-feb-07 Beemer, mevrouw L. Helicon/Plymouth onderwijs MA scriptie

16 01-mei-07 Jan Steenbruggen geen overige Fundamenteel wiskundig

17 17-apr-07 Albert de Vries&Jan Saal BD Vereniging landbouw Kwal/toekomst

18 11-apr-07 Ton Baars/Sybille Maurer Universitat Kassel landbouw Ervaringswetenschap

19 28-sep-07 Huib van den Doel geen filosofie historisch/literatuur

20 17-sep-07 Christa van Tellingen Louis Bolk Instituut geneeskunde fenomenologisch

21 28-sep-07 Arie Bos geen geneeskunde filosofisch/literatuur

22 11-dec-07 John van Schaik nnb religie leerstoel

23 07-02-2008 Baars/Ellis Louis Bolk Instituut geneeskunde pilot effect hepar magnesium

I.v. bij fibromyalgie

24 05-02-2008 Baars/Ellis Louis Bolk Instituut geneeskunde effect hepar magnesium

bij winterklachten

25 20-12-2007 vd Bie/v Tellingen/(Scheffers) Louis Bolk Instituut geneeskunde kennis-/onderwijsontw.

26 21-mei-08 Ton Baars Universiteit Kassel landbouw 3 projecten

27 22-jul-08 Ineke Zuidema Hogeschool Utrecht onderwijs VS-leesonderwijs

bijdr. HvU in loon- en onkosten

28 10-dec-08 Martien Brands Consortium Blue Print geneeskunde werking homeopathische

Centrum Integrale Zorg/David Robertson Stichting  middelen

29 27-nov-08 Jaap van de Weg geen geneeskunde vergelijkend over

beeldvorming van patienten

30 10-nov-08 Ernst Ellis/Erik Baars Bolk Instituut geneeskunde trial Hepar Magnesium

en fibromyalgie

31 28-nov-08 Ernst Ellis/Erik Baars Bolk Instituut geneeskunde Hepar Magnesium en

chronische vermoeidheid

32 01-06-2009 ErikBaars/Laurine vHoevell/Evi Koster Hogeschool Leiden geneeskunde Valideringsonderzoek

CQI Antr Gez Zorg

33 26-05-2009 Jan Diek van Mansvelt geen wetenschap algemeen rol Darwin

34 23-06-2009 Erik Baars/Jan Hassink(Ed Taylor)Louis Bolk Instituut/WUR geneeskunde rol groene omgeving v

psychisch welbevinden

35 16-07-2009 Willem Jacobs geen kunst praktijkonderzoek schil-

deren vanuit kleur

36 15-07-2009 Geert-Jan vd Burgt/Monique HospersLouis Bolk Instituut landbouw participatief onderzoek

onkruid effectief preventief benaderen

37 15-07-2009 Geertje Post Uiterweer Bureau Opleiding Zonnehuizen geneeskunde psychologisch-medische

typologie constitutiebeelden

38 02-02-2009 Miek Jong Louis Bolk Instituut/SlotervaartziekenhuisGeneeskunde visualisatie>vermin-

dering v pijn/stress

39 18-01-2010 Maurits in 't Veld Filosofie promotieonderzoek

Human environment

40 18-01-2010 Laura Bargmann/Corrie HendriuksStichting Drempeltheater Toneel Project

Mysteriedramas

41 08-03-2010 Nico Engelaer Stichting Kindertherapeuticum Geneeskunde Kindergeneeskunde

42 25-05-2010 Erik Baars Hogeschool Leiden Geneeskunde div okv Lectoraat

43 01-05-2010 Kees Zoeteman geen Antroposofie Ethertechnologie

44 28-06-2010 Machteld Huber Bolk Instituut Geneeskunde Prom ond "Gezondheid

45 20-09-2010 Christa van Tellingen cs Kingfisher Foundation Geneeskunde GESTE kistallisatie

46 27-10-2010 Christa van Tellingen cs Kingfisher Foundation Geneeskunde Bolk's Compani

47 21-11-2010 Marie-José Gijsberts VUMC Geneeskunde promotieond

Levenseindezorg in het verpleeghuis
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Duur Kosten Voldoet Middelen Gevraagd Besluit Bedrag Betaald Datum Voorwaarden/motivatie
onderzoek aan beschikbaar

criteria

winter 2006 € 18.000 nee ja 128.000€      Afwijzen onvoldoende kwaliteit

2007-2008 € 50.960 nee ja bijdrage Afwijzen geen prioriteit

2007-2008 € 40.000 ja ja 20.000€        Toewijzen 20.000€     € 18.202 01-jun-10 in twee delen; publicatie/bijdrage netwerkdag

€ 1.798 31-dec-10 rest valt vrij

2007-2008 € 163.500 ja ja 36.500€        Toewijzen 10.000€     € 10.000 20-dec-07 publicatie/bijdrage netwerkdag

2007 € 12.000 nee ja 4.000€          Afwijzen reguliere kosten instelling

2007-2009 € 53.510 nee ja bijdrage Afwijzen geen prioriteit

2007 € 93.710 nee/ja ja 30.000€        Ingetrokken vervallen/vrijgevallen € 10.000

CHF 151.000

2007 € 10.000 ja ja 5.000€          Toewijzen 5.000€       € 5.000 30-sep-11 bijdrage netwerkdag

2007-2008 € 3.956 nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

2006-2008 NB nee ja bijdrage Afwijzen niet afgeronde studie

1-2 jaar € 10.500 nee ja 7.500€          afwijzen dient elders gefinancierd

1/2 jaar € 51.000 nee ja bijdrage afwijzen oneigenlijke aanvraag

2 jaar € 125.000 nee/ja ja bijdrage afwijzen buitenland, geen prioriteit

2 jaar € 29.200 nee ja bijdrage afwijzen afgekeurde begroting, geen prioriteit

1 jaar € 21.196 ja ja € 7.000 toewijzen 7.000€       € 7.000 29-feb-08 publicatie/bijdrage netwerkdag

2 jaar n.b. ja ja € 5.000 toewijzen 5.000€       € 5.000 26-mrt-08 presentexemplaren boek/bijdrage netwerkdag

n.b. n.b. nee ja bijdrage afwijzen alternatieve route/relevante publicaties

2008/2009 € 25.515 ja ja 15.515€        toewijzen 5.000€       € 5.000 08-apr-10 publicatie/bijdrage netwerkdag

voor 2008/9 resultaten van belang voor vervolgonderzoek

2006/2007 € 18.034 ja ja 9.034€          afwijzen onderzoek reeds afgerond

voor 2007

2008/2010 € 621.901 ja ja 30.000€        toewijzen 30.000€     € 30.000 20-okt-08 publicatie/bijdrage netwerkdag

voor 2008 30.000€     € 30.000 28-jan-10 publicatie/bijdrage netwerkdag

54.549€        40.000€     € 40.000 28-sep-10 publicatie/bijdrage netwerkdag

2008/2011 260.000€      nee ja 60.000€        geen ivm format Ton Baars kan een project volgens de

34.000€        nee ja 17.000€        geen ivm format gebruikelijke procedure indienen

80.000€        nee ja 80.000€        geen ivm format buitenland heeft echter geen prioriteit

2008/2011 100.000€      ja ja 27.171€        toewijzen 13.500€     regulier onderzoek relevant voor VS onderwijs

bijdr. HvU in loon- en onkosten 72.829€        publicatie/bijdrage netwerkdag

2008/2009 78.500€        nee ja bijdrage geen ivm format eerst aanvraag in format BLF 

2009 25.000€        nee ja 12.500€        geen ivm vragen nb

beeldvorming van patienten

2009 106.000€      ja ja 11.000€        geen ivm resultaat vorig onderzoek nb

2009 22.653€        ja ja 10.754€        afwijzen het vorige onderzoek heeft prioriteit en beide

chronische vermoeidheid financieren is vooralsnog niet aan de orde

2009 51.912€        nee ja 19.472€        afwijzen onderzoek naar meetinstrumenten in de zorg

2009 9.555€          nee ja bijdrage toewijzen 1.500€       € 1.500 15-sep-09 alleen als bijdrage werk onderzoeker

2009-2011 nb nb nb nb

2009-2010 30.000€        nee ja 30.000€        afwijzen onvoldoende ingebed/idem samenwerking

2010-2011 62.000€        ja ja 15.000€        afwijzen soort onderzoek spreekt bestuur niet aan

onkruid effectief preventief benaderen

2009 3.264€          nee ja 3.264€          afwjzen past niet binnen criteria

typologie constitutiebeelden

2009-2010 39.550€        nee ja 5.000€          afwijzen sluit onvoldoende aan op doelstelling

2010-2014 56.000€        ja nee 16.000€        afwijzen geen middelen

0 35.500€        nee nee bijdrage geen ivm format nb

2010 nvt ja ja 5.000€          toewijzen 5.000€       € 5.000 26-apr-10 betr verplichting van SAIG (is overgenomen)

2010-2014 500.000€      ja nee 100.000€      toewijzen 100.000€   € 20.000 25-jan-11 mogelijk door gerichte schenking STF

201-2011 50.000€        nee nee 30.000€        afwijzen onderzoek te duur, relavantie discutabel

2010-2011 21.000€        ja nee 20.000€        toewijzen 10.000€     € 10.000 09-sep-10 mogelijk door gerichte schenking STF

2011-2013 799.000€      ja nee bijdrage geen ivm format nb

2011 121.000€      ja nee 50.000€        toewijzen 30.000€     € 15.000 30-sep-11 mogelijk door gerichte schenking STF

02-11-2013 121.000€      nb nee 10.000€        opgeschort kan alleen na vinden schenker
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BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

1. Gevolmachtigde

de heer W.T.A.A.G.M. van den Bergh

2. Samenstelling bestuur 

de heer Drs. A. Vroon voorzitter

mevrouw Drs. A.A. Loose secretaris

de heer Drs. S. Holvast penningmeester

de heer Drs. M.J.B. van Gerven bestuurslid

de heer dipl. Ing. Y. Dunselman bestuurslid

mevrouw M. van Houwelingen bestuurslid

de heer Dr. C.H. Leijenhorst bestuurslid

de heer G. Roeters van Lennep bestuurslid

3. Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

de heer Drs. A. Vroon mevrouw Drs. A.A. Loose

voorzitter secretaris

de heer Drs. S. Holvast de heer Drs. M.J.B. van Gerven

penningmeester bestuurslid

de heer dipl. Ing. Y. Dunselman mevrouw M. van Houwelingen

bestuurslid bestuurslid

de heer Dr. C.H. Leijenhorst de heer G. Roeters van Lennep

bestuurslid bestuurslid

De jaarrekening 2010 is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van               

12 april 2012.
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Aan:Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit verslag (op pagina -1 tot en met ) 

opgenomen jaarrekening 2010 van Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds te 

Zeist bestaande uit de balans per 31 december  2010 en de exploitaiterekening over  

2010 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid leiding van de huishouding

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op het bestuur 

van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij 

het bestuur van de stichting. 

Verantwoordelijkheid accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit 

te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de door onze 

beroepsorganisatie (NBA) uitgevaardigde gedrags- en beroepsregels. 

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor 

samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het 

verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële 

gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen 

van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming 

verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat 

wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen 

aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit 

het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële 

gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze 

niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening 

welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring worden 

ontleend.
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Aan:Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld 

in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals 

opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Nunspeet, 2 april 2012

Axis Accountants

A. Pos AA

Accountant Administratieconsulent
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II JAARREKENING
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BALANS PER

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende 

activa 2.637           3.772           

Liquide middelen 469.535       356.010       

472.172       359.782       

472.172       359.782       

31 december 2010 31 december 2009
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Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

31 DECEMBER 2010

€ € € €

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 319.979       243.952       

319.979       243.952       

Kortlopende schulden 152.193       115.830       

472.172       359.782       

31 december 200931 december 2010

Pagina 17
samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

EXPLOITATIEREKENING 2010

€ € € €

Opbrengsten 250.180     105.675     

Bruto marge 250.180     105.675     

Exploitatiekosten

Bestuurskosten 1.277         570            

Overige bedrijfskosten 9.355         28.427       

10.632-       28.997-       

Bedrijfsresultaat 239.548     76.678       

Financieel resultaat 2.571         3.709         

2.571         3.709         

242.119     80.387       

Besteed aan doelstellingen 143.202-     1.500-         

22.890-       4.785-         

Resultaat 76.027       74.102       

Besteed aan Netwerkuniversiteit

2010 2009
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TOELICHTING ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen

Algemene grondslagen

Grondslagen van waardering van de balans

Grondslagen van de exploitatierekening

Daar waar nodig geacht zijn de vergelijkende cijfers 2009 voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, zo nodig onder aftrek 

van voorzieningen wegens oninbaarheid.

De overige activa en passiva worden, voor zover niet anders vermeld, 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Ten aanzien van het bepalen van het resultaat geldt, dat opbrengsten zijn 

verantwoord in het jaar, waarin zij zijn gerealiseerd; kosten worden ten laste van 

het resultaat gebracht, zodra zij voorzienbaar zijn.
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III SPECIFICATIES
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TOELICHTING OP DE BALANS

2010 2009

€ €
ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Overige vorderingen 2.637             3.772             

2.637             3.772             

Totaal vorderingen en overlopende 

activa 2.637             3.772             

Liquide middelen

Triodos bank 78.14.00.481 89.764           30.010           

Triodos bank 78.14.00.503 379.771         326.000         

469.535         356.010         

Totaal vlottende activa 472.172         359.782         
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TOELICHTING OP DE BALANS

2010 2009

€ €
PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal -                 -                 

Algemene reserve

Stand per 1 januari 243.952         169.850         

Resultaat boekjaar 76.027           74.102           

Stand per 31 december 319.979         243.952         

Totaal eigen vermogen 319.979         243.952         

Kortlopende schulden

Toegekende bedragen 258.500         167.000         

Hiervan reeds uitgekeerd en vrijval 110.000-         53.500-           

148.500         113.500         

Overige schulden 3.693             2.330             

Totaal kortlopende schulden 152.193         115.830         
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

2010 2009

€ €
Opbrengsten

Giften en donaties 250.180       105.675       

Bruto marge 250.180       105.675       

Bestuurskosten

Bestuursvergoedingen 1.277           570              

1.277           570              

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

Fondsenwerving 3.407           23.900         

Accountantskosten 4.230           2.340           

Overige algemene kosten 1.718           2.187           

Totaal overige bedrijfskosten 9.355           28.427         

Financieel resultaat

Rentebaten 2.637           3.771           

2.637           3.771           

Rentelasten

Bankrente en -kosten 66                62                

66                62                

Totaal financieel resultaat 2.571           3.709           

Pagina 23
samenstellingsverklaring afgegeven



JAARRAPPORT 2010

Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

T.a.v. het bestuur

Postbus 55

3700 AB  ZEIST



Stichting Prof.Dr. Bernard Lievegoed Fonds

fonds voor antroposofisch wetenschappelijk onderzoek

T.a.v. het bestuur

Postbus 55

3700 AB  ZEIST

Nunspeet, 2 april 2012

Behandeld door: Mevrouw M. Morren

Onze ref.: AD/106010/

Geacht bestuur,

Tot ons genoegen kunnen wij u hierbij ons rapport aanbieden met betrekking tot uw 

jaarrekening over 2010.

Van dit rapport maakt - naast de gebruikelijke jaarrekening - deel uit een zogenoemde 

samenstellingsverklaring (op pagina ).

Als gevolg van de Verordening Gedragscode, zijn wij in uw situatie verplicht deze 

samenstellingsverklaring af te geven.

Deze verklaring, die door u mag en moet worden opgevat als een externe verklaring bij uw 

jaarrekening, maakt integraal onderdeel uit van uw jaarrekening.

In het geval u de Balans en/of Exploitatierekening aan derden ter inzage wilt geven, zult u dus 

het gehele rapport ter inzage moeten geven, zodat derden er kennis van kunnen nemen, dat 

de samenstellingsverklaring onderdeel uitmaakt van de jaarrekening.

Gaarne zijn wij bereid een en ander nog nader mondeling toe te lichten en voor het overige 

verwijzen wij u naar het bijgaande rapport.

Hoogachtend,

Axis Accountants

A. Pos AA

Bijlage.


