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TEN GELEIDE
Het bestuur van de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie biedt hierbij het
jaarverslag over 2012 aan.
In het verslagjaar is er aan verschillende projecten en initiatieven financiële hulp
verleend voor een bedrag van € 17.563,-. Zie voor een korte omschrijving van
de projecten 2012 blz. 3 t/m 8 in dit verslag. Op de website www.stichtingrsp.nl
staat een overzicht van alle ondersteunde initiatieven van de afgelopen jaren.
In 2012 zijn 332 donaties ontvangen tot een bedrag van € 7.707,-. We zijn onze
donateurs dankbaar dat zij het ons mogelijk maken om de initiatieven op het
gebied van de vrijeschoolpedagogie te honoreren en zo de aanvragers in hun
enthousiasme te kunnen ondersteunen, maar…...
… om alle aanvragen te kunnen blijven honoreren is het noodzakelijk om het
donateursbestand uit te breiden! Graag roepen we alle oudvrijescholieren,
vrijeschool(groot)ouders, vrijeschoolleraren en bestuursleden op om zich te
verbinden tot een regelmatige bijdrage, zodat een solidariteitsfonds ontstaat
waaruit bijzondere initiatieven kunnen worden ondersteund.
Voor De Werfklas in Culemborg is een speciaal Fonds Werfklas ondergebracht
bij de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie. Dit fonds heeft een rekeningcourant verhouding met onze stichting. In dit fonds werd in 2012 door 28
donateurs een bedrag bijeengebracht van € 11.101,-. Dit bedrag is niet in het
financiële overzicht op bladzijde 13 opgenomen, omdat het geheel ter
beschikking is van de activiteiten en initiatieven van De Werfklas, die wij graag
op deze manier administratief ondersteunen.

Het bestuur van de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie
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ONDERSTEUNDE PROJECTEN IN 2012
☼ Nederlands studieboek over spraakvorming
Om de spraakvorming in Nederland meer bekendheid te geven, zijn
verschillende activiteiten ondernomen. Er zijn workshops aangeboden, er is een
opleiding gestart (Academie voor Spreekkunst), er wordt gewerkt aan meer
publiciteit op het gebied van de spraakvorming en ook aan plannen voor het
eerste Nederlandstalige studieboek over spraakvorming.
Doelgroep: geïnteresseerden in het werken met stem, adem en houding vanuit de
hele mens. Dit kunnen zijn: studenten spraakvorming, leerkrachten, therapeuten,
medici, onderzoekers, acteurs, vertellers, dichters, sprekers en trainers.
Het manuscript van het boek is geschreven door Michaëla Klinkenberg. Zij heeft
vroeger als spreekkunstenaar opgetreden en heeft als kunstzinnig therapeut met
spraakvorming gewerkt in therapeutica en in de gehandicaptenzorg. Behandelde
onderwerpen zijn onder meer: scholing van adem- en stemtechniek, de
samenhang van spreken en beweging, de vormende werking van klanken en
ritmen, het instuderen en presenteren van teksten, spraakvorming als beroep,
spraakvorming als therapie. Naast uitleg staan er veel oefeningen en mooie
teksten in, die ook voor leerkrachten van vrijescholen zeer inspirerend kunnen
zijn.
Het boek verschijnt in 2013 bij uitgeverij Nearchus.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft € 1.000,- bijgedragen om de
uitgave financieel te ondersteunen.
☼ Zin in het leraarschap? Een aanmoediging voor het beroep van
(vrijeschool)leraar.
Dit boek dat door Christof Wiechert werd geschreven, is inmiddels op de markt
verschenen bij Pentagon. Aan de mensen van de werkgroep van de
pedagogische sectie in Nederland die gezamenlijk dit boek hebben vertaald is
een exemplaar van de Nederlandse uitgave ter beschikking gesteld als dank voor
de hieraan bestede tijd en inspanning.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft de kosten hiervan op zich
genomen, zijnde € 142,30.
☼ Heemhuys De Wortelkindertjes
De Wortelkindertjes is een kleinschalige kinderopvang aan huis en is op 1 april
2012 geopend. Voor de poppenhoek waren er nog wel wensen, maar was er
geen budget meer voor. Zie ook www.heemhuys.nl
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft de kosten voor de poppenhoek,
te weten € 534,- beschikbaar gesteld.
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☼ Documentaire Boerderijschool Zijldijk
De Boerderijschool Zijldijk werkt sinds 1991 vanuit een onderwijsconcept
waarin hoofd, hart en handen worden aangesproken en waarin het kind zich
verbonden kan voelen met de wereld om hem heen. Het is een kleinschalige
vrijeschool met twee klassen en in totaal 20 leerlingen. De natuur en de omgang
met dieren en planten maken nadrukkelijk deel uit van de leeromgeving.
Kunstzinnige, cognitieve en ambachtelijke vakken zijn evenredig over de
schooluren verdeeld en waar mogelijk geïntegreerd en op elkaar afgestemd. Er is
uiteraard veel aandacht voor het individuele kind.
Het leerplan voldoet aan alle eisen die de wet stelt. De conclusie in het
definitieve rapport van de onderwijsinspectie ‘kwaliteitsonderzoek niet
bekostigde instelling voor primair basisonderwijs – Basisschool Boerderijschool’ luidt: “De Inspectie van het Onderwijs is van oordeel dat de kwaliteit
van het onderwijs op de Boerderijschool voldoet aan de voor het primair
onderwijs vastgestelde minimumnormen. Het antwoord op alle onderzoeksvragen is positief.” Het volledige rapport kan gelezen worden op
www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Nbo+rapport/Boerderijschool
+{2e+rapport}.pdf
De ouders van de leerlingen hebben een documentaire laten maken over hun
school om daarmee andere ouders en belangstellenden te enthousiasmeren om
soortgelijke projecten op te zetten met name op het platteland waar steeds meer
scholen beneden het wettelijke minimumaantal leerlingen komen. De
documentaire is te bestellen bij Micheline van Dijk info@bigsense.nl.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft € 1.000,- aan dit project
bijgedragen.
☼ Opvoering van De Kleine Prins
Bij de periode sterrenkunde in de zevende klas van de praktische stroom van de
Stichtse Vrije School was ook het verhaal van de Kleine Prins uitgebreid aan de
orde gekomen. De wens om voor alle zevende klassen van de school het
marionettenspel over De Kleine Prins op te voeren zou vervuld kunnen worden
met een bijdrage uit ons fonds.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft € 300,- toegezegd om het
Marionettentheater Charon uit Zutphen te kunnen uitnodigen. In een later
stadium is door de school besloten om de opvoering toch niet te laten
plaatsvinden.
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☼ Sinterklaas en het geheim van de nacht door Pieter van der Ree.
Een cultuurhistorische en ontwikkelingspsychologische zoektocht naar de
beeldentaal van het Sinterklaasfeest. Voor ouders en leraren een inspirerend
boekje. Vorig jaar was hiervoor door de Stichting voor Rudolf Steiner
Pedagogie geld gereserveerd. Inmiddels waren de plannen met dit boekje iets
gewijzigd. Alle 1710 vrijeschoolmedewerkers in het primair onderwijs en
daarnaast ook de studenten en docenten van de hogeschool Helicon (vanaf 1
januari 2013 als Vrijeschool Pabo verbonden aan Hogeschool Leiden) hebben
van Sinterklaas dit leuke boekje cadeau gekregen.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft Sinterklaas financieel
geholpen met een bedrag van € 3.800,-. Voor de extra kosten van verpakking,
verspreiding, e.d. had Sinterklaas nog € 1.045,16 nodig.
☼ Zwitsers sprookjestheater Nicole & Martin
Eind augustus 2012 is dit sprookjestheater naar Nederland gekomen en heeft
zijn tenten op drie plaatsen opgeslagen, achtereenvolgens in Rotterdam bij
Cultureel Centrum Orion, vervolgens in Driebergen bij Antropia op Landgoed
De Reehorst en tenslotte in Oldenzaal.
In elke plaats zijn 4 opvoeringen gegeven, waarvan er twee openbaar waren en
twee voor vrijescholen en/of heilpedagogische instituten. Zie www.nicole-etmartin.ch.
Er werd een bijdrage gevraagd voor de hoge vervoerskosten van deze tournee.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hiervoor een bedrag van
€ 800,- beschikbaar gesteld.
☼ Boek over Daniel van Bemmelen, vertaald in het Duits
Het boek dat Frans Lutters enige jaren geleden heeft geschreven over Daniel
Johan van Bemmelen (1899-1982), “Opnieuw geboren aan het begin van het
Lichte tijdperk”, is vertaald in het Duits. Voor de kosten van de uitgave hiervan
is een bijdrage gevraagd. Hieraan droeg de Stichting RSP graag een steentje bij
omdat het goed is dat ook in de Duitse taalgebieden de vrijeschoolleraren
kunnen kennismaken met deze pionier van De Vrije School Den Haag. Samen
met Emmie Smit en Elisabeth Mulder heeft Daniel van Bemmelen de school in
1923 opgericht. Begonnen met 10 leerlingen was dit de start van de
vrijeschoolbeweging in Nederland met momenteel ruim 20.000 leerlingen!
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft € 1.000,- bijgedragen om deze
uitgave mogelijk te maken.
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☼ Een jas voor Sterre en Tobias
Bij de teloorgang van de Zonnehuizen is een stichting opgericht: ‘Een jas voor
Sterre en Tobias’. Het kleed- en spaargeld van de Zonnehuiskinderen was
verloren gegaan en deze stichting wilde hen niet de dupe laten worden van de
handelwijze van het management.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hieraan ook een kleine
bijdrage van € 300,- geleverd.
☼ Pädagogische Sektion in Dornach
Eén van de afdelingen van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in
Dornach is de pedagogische sectie. Enkele malen per jaar wordt een tweetalige
Rondbrief (Engels/Duits) uitgegeven, die naar alle scholen over de hele wereld
gaat. Zie ook: www.goetheanum-paedagogik.ch
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft ook dit jaar weer € 3.000,overgemaakt om de regelmatige uitgave van de Rondbrief mede mogelijk te
maken.
☼ Heemhuys Het Kleine Volkje [www.heemhuys.nl]
Heemhuys Het Kleine Volkje is een kleinschalige kinderdagopvang in
Vlaardingen, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op 1 mei 2012 is dit nieuwe
Heemhuys feestelijk geopend. De visie en de grondslag van Heemhuys worden
gevormd door het antroposofische mensbeeld. Het kernbegrip ‘ruimte voor het
eigene’ vormt de basis. Bij de inrichting ontbrak nog het geld voor een veilige
ruime bolderkar voor de dagelijkse uitstapjes met de kinderen.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hiervoor een bedrag van
€ 600,- beschikbaar gesteld.
☼ Kinderbibliotheek in de Rudolf Steinerschool in De Bilt
In de Rudolf Steinerschool werd de noodzaak gevoeld om een kinderbibliotheek
in te richten om ruimere mogelijkheden te bieden aan de kinderen om binnen
hun interesse en belevingswereld goede boeken te kunnen lezen, maar helaas
was er geen financiële ruimte binnen de schoolfinanciën te vinden om dit plan te
realiseren. Bij de aanschaf van de benodigde kasten en de eerste boeken was
externe financiering zeer welkom.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hiervoor een schenking van
€ 600,- gedaan.
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☼ Project STELLA van Teatro Delle Stelle [http://stella-ietc.blogspot.it/]
In Bigolino (een prachtig stadje, 60 km ten noorden van Venetië) zijn twee
enthousiaste euritmisten gestart met het project ‘Stella’.
S
Internationaal uritmie Trainingscentrum is gelegen in de prachtige
heuvels van Prosecco, tussen Conegliano en Vittorio Veneto, met uitzicht op de
Alpen, provincie Treviso.
Na hun opleiding in Den Haag hebben de beide euritmisten al met veel succes
een aantal euritmievoorstellingen gegeven, ook op vrijescholen in Nederland,
waarvoor de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie toen ook financieel heeft
bijgedragen. Ook zijn ze met hun sprookjes op tournee gegaan in het buitenland,
in België, Engeland, Ierland, USA, Canada, Italië, Noorwegen en Denemarken.
Daarnaast gaven ze cursussen in heel verschillende situaties en speelden mee in
de mysteriedrama’s in Rotterdam.
Nu is in het noord-oosten van Italië een prachtige plek gevonden om cursussen
te geven in een oud schoolgebouw. De cursusdeelnemers oefenen twee weken
aan een sprookje in euritmie. De begeleiders spreken Italiaans, Noors,
Nederlands, Engels en Duits en verstaan ook Deens, Zweeds en Frans. Dus de
groep kan heel internationaal worden samengesteld. Een ideale gelegenheid,
zowel voor vrijeschoolleraren en kleuterleidsters als ouders, om zich dieper te
verbinden met de sprookjeswereld. Zie voor verdere bijzonderheden:
http://www.stella-ietc.blogspot.it/
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft ook voor dit nieuwe project
een financiële ondersteuning gegeven van € 2.450,-, in het vertrouwen dat de
vrijeschoolpedagogie in Nederland hiermee, zij het indirect, een speelse
stimulans krijgt.
☼ Presentatie documentaire van De Werfklas
Op zaterdagmiddag 30 juni 2012 is de documentaire van De Werfklas in
première gegaan in de zaal van ORS Lek en Linge, in Culemborg. De film is
gemaakt door Florien van den Breemer, oudvrijescholier van de Stichtse Vrije
School in Zeist.
De film geeft een enthousiast en ontroerend beeld van de werkwijze en de
verschillende samenwerkingsprojecten in deze ongesubsidieerde vrijeschool met
een kleuterklas en twee groepen met schoolkinderen (klas 1 t/m 6). De
documentaire is te bestellen bij d.buijsman@kpnmail.nl.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft met € 500,- bijgedragen aan
de kosten van de première. Tevens is een gerichte schenking van € 500,- voor de
uitvoeringskosten van een toneelstuk doorgegeven aan De Werfklas.
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☼ De hazen van de koning, een Scandinavisch sprookje
Vanuit de stichting Uit Eigen Beweging wordt door Chantal Heijdeman, samen
met de euritmiste Eva Ouwehand en andere medewerkers, met het Euritmie
amateurgezelschap Peronniek in Haarlem gewerkt aan het Scandinavische
sprookje De hazen van de koning. Dit sprookje is in maart 2013 opgevoerd op
vrije basisscholen in de regio. Naast het cursusgeld van de deelnemers was er
nog schenkgeld nodig om de plannen te verwezenlijken en vrijeschoolkinderen
te laten genieten van dit sprookje.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hiervoor een schenking van
€ 850,- gedaan.
☼ Euritmievoorstelling Marjatta
De examenkandidaten van de afdeling euritmie van Hogeschool Helicon hebben
een euritmievoorstelling Marjatta samengesteld en wilden die graag voor de
kinderen van de Vrije School Parcival in Amstelveen opvoeren. Maar de kosten
voor o.a. kleding, reiskosten, belichting moesten wel gedekt worden.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft hieraan € 200,- bijgedragen.
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ONTSTAAN, GESCHIEDENIS EN BETEKENIS VAN DE RSP VOOR DE
VRIJESCHOOLBEWEGING
Op 1 juni 1963 werd het Kleuterfonds opgericht. Vele vrije kleuterscholen
konden in hun ontstaansfase worden geholpen, waarmee een stevige basis werd
gelegd onder het hele vrijeschoolonderwijs in Nederland.
Later werd dit kleuterfonds samen met andere fondsen gebundeld en kreeg het
de naam Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, kortweg RSP.
Grote bekendheid had in de zeventiger jaren het Fonds ter Bevordering van
Opleiding en Begeleiding van Leraren in het Vrije School Onderwijs – in de
wandeling “het fonds met de lange naam” genoemd – dat met de Stichting voor
Rudolf Steiner Pedagogie werd geïntegreerd. De opleiding van
vrijeschoolleraren en ook die van euritmisten – destijds nog niet door de
overheid gesubsidieerd – werd financieel geholpen. Deze opleidingen zijn sinds
1 januari 2013 onderdeel van Hogeschool Leiden.
Een ander bekend deelfonds was het Landelijk Bovenbouw Fonds dat destijds
het opzetten van nieuwe scholen voor voortgezet vrijeschoolonderwijs financieel
mede mogelijk maakte. Dit fonds heeft de scholen voor voortgezet
vrijeschoolonderwijs in Bergen, Breda, Groningen, Maastricht, Middelburg en
Nijmegen financieel geholpen om de eerste jaren door te komen.
Deze acties van de RSP, die over een groot aantal jaren heen hebben
plaatsgevonden, zijn voor de ontwikkeling van de vrijescholen in Nederland,
mede dankzij de inzet van zeer velen, van groot belang geweest. Intussen heeft
zowel het voortgezet vrijeschoolonderwijs als (voormalige) Hogeschool Helicon
geen financiële ondersteuning van externe fondsen meer nodig door de
overheidsfinanciering en de ouderbijdragen.
Het Kleuterfonds, dat later het Fonds voor het Kleine Kind werd, is vanaf 2003
als deelfonds rechtstreeks onder het bestuur van de Stichting voor Rudolf
Steiner Pedagogie gekomen. Hieruit worden o.a. nieuwe initiatieven van
peutergroepen en kinderdagverblijven gefinancierd.
Het Arnold Henny Fonds is een deelfonds, opgericht in 1997 dankzij een gift uit
de nalatenschap van Arnold Henny. Het heeft ten doel om sociale initiatieven
binnen de vrijeschoolbeweging te bevorderen.
In het najaar van 2009 is een nieuw deelfonds ingericht, Fonds Werfklas. De
Werfklas in Culemborg is een kleine ongesubsidieerde vrijeschool. Schenkingen
ter ondersteuning van dit enthousiaste initiatief komen geheel ten goede aan de
school.
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DE STICHTING VOOR RUDOLF STEINER PEDAGOGIE IN DE
HUIDIGE OMGEVING
Al naar gelang de ontwikkelingen in de vrijeschoolbeweging verandert de
positie en de taak van de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie.
In de zeventiger en de tachtiger jaren van de vorige eeuw moesten grote
bedragen worden bijeengebracht voor de opleidingsinstituten en voor een
levensvatbare ontwikkeling van het voortgezet vrijeschoolonderwijs. Inmiddels
zijn al deze instellingen gesubsidieerd en heeft de Stichting voor Rudolf Steiner
Pedagogie meer een aanvullende financiële taak voor projecten die niet onder de
subsidie vallen maar die wel belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de
vrijeschoolpedagogie.
Wat verstaan wij onder vrijeschoolpedagogie?
Vrijeschoolpedagogie is geen methodisch-didactisch systeem, maar eerder een
opvoedkunst, en wel om datgene wat in de mens aan positieve vermogens
verborgen ligt, te wekken, te voeden en tot ontplooiing te brengen. Om kinderen
en jonge mensen te kunnen begeleiden op deze weg naar hun eigen menszijn, is
het voor hun leraren van groot belang om te werken aan de inhoud èn de eigen
scholing met de antroposofie als bron. Rudolf Steiner heeft hiervoor vele
praktische aanwijzingen en mogelijkheden gegeven. Onderzoeken die het werk
bevorderen, worden waar mogelijk financieel ondersteund door de RSP. Het
gaat dan vooral om onderzoek- en ontwikkelingsprojecten ten behoeve van de
inhoudelijke versteviging van de basis van de vrijeschoolpedagogie die niet uit
de gebruikelijke subsidies te financieren zijn.
Van groot belang voor de Nederlandse vrijescholen is ook het werk dat wordt
geïnitieerd vanuit de internationale pedagogische sectie in Dornach, waarvoor de
Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie graag substantiëlere bedragen ter
beschikking zou willen stellen.
Het kleine kind
Een warme en liefdevolle opvang en begeleiding van de kleinste kinderen, in de
leeftijd van 0 tot 4 jaar, is van essentieel belang voor hun toekomst en vormt
tevens een belangrijk voorportaal van de vrijescholen. Daarom is het voor de
RSP nog steeds een actueel speerpunt om financieel behulpzaam te zijn bij
initiatieven ten behoeve van het kleine kind.
Samenwerking met de Iona Stichting
Omdat de Iona Stichting en de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie beide
actief zijn om de pedagogie van Rudolf Steiner te bevorderen, is er af en toe
overleg over subsidie-aanvragen.
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie legt zich vooral toe op de
(mede)financiering van kleinschalige initiatieven en onderzoeken op het gebied
10

van de vrijeschoolpedagogie, terwijl de Iona Stichting zich vooral richt op
landelijke dan wel regionale activiteiten waarvan duidelijk is dat deze een
grotere uitstraling hebben.
Koepelgroep vrijescholen
De Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging in NL heeft eind
2007 het initiatief genomen om de organisaties binnen de vrijeschoolbeweging
in NL bijeen te roepen. Hieruit is de Koepelgroep ontstaan waaraan deelnemen:
Vrijeschool Pabo (Onderdeel van Hogeschool Leiden, vm. Hogeschool
Helicon), Vereniging van vrijescholen, Begeleidingsdienst voor vrijescholen,
Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, de Pedagogische Sectie van de
Antroposofische Vereniging in Nederland en de Stichting voor Rudolf Steiner
Pedagogie. Er is regelmatig overleg om de verantwoordelijkheden af te stemmen
en de samenwerking te verstevigen.
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HET VERLENEN VAN FINANCIËLE STEUN
Aanvragen voor financiële steun uit de algemene reserve of uit het Fonds voor
het Kleine Kind of uit het Arnold Henny Fonds worden door het
stichtingsbestuur beoordeeld. Zo nodig wordt nader contact met de aanvrager
opgenomen, waarna het bestuur aan de hand van een aantal beoordelingscriteria
een besluit neemt.
Bij de bespreking van de aanvragen wil het bestuur, naast het pedagogisch
ontwikkelingsbelang, ook inzicht krijgen in de kans op succes van het project.
De omvang van de vraag moet in redelijke verhouding staan tot de
mogelijkheden van het fonds. Verder moet het project passen binnen de
doelstelling van de Stichting.
Het is voor het bestuur belangrijk dat er een goed contact ontstaat met de
initiatiefnemers en dat deze over de resultaten van hun project verslag
uitbrengen, wat ook weer kan worden gepubliceerd op onze website, zo
mogelijk met foto’s erbij. Om de geldstroom in beweging te houden vragen we
de initiatiefnemers ook om de vermelding van de RSP en eventuele verspreiding
van flyers, bijvoorbeeld onder de ouders van kinderen waarvoor hun initiatief is
bestemd.
De vastgestelde speerpunten van beleid van de Stichting leiden tot prioriteiten
bij het toekennen van bijdragen.
Deze speerpunten zijn:
- het bevorderen van activiteiten op pedagogisch gebied ten behoeve van het
kleine kind (van vóór de kleuterschoolleeftijd).
- Het ondersteunen van initiatieven van vrijeschoolleraren in kleuter-, basis- en
voortgezet onderwijs, waarvoor de overheidssubsidie geen of onvoldoende
ruimte biedt.
- het bevorderen van onderzoek- en ontwikkelingswerk ten behoeve van de
vrijeschoolpedagogie, landelijk en internationaal.
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FINANCIEEL VERSLAG
Het vermogen van de stichting bestaat uit een algemene reserve en de reserves
van deelfondsen.
De middelen worden liquide aangehouden, opdat snel en effectief kan worden
gewerkt.
Balans per 31 december 2012 (in euro’s):
ACTIVA

PASSIVA

Leningen u/g

17.111

Nog te ontvangen
Liquide middelen

283
63.427

Algemene reserve
Reserve deelfondsen
Reserve steuntoezeggingen
Nog te betalen

80.821
======

43.851
29.596
3.000
4.374
80.821
======

Exploitatierekening over 2012:
BATEN
Ontvangen donaties
Boek: Ter
verdieping…
Ontvangen rente

LASTEN
7.707
1.615
735

Steunverlening uit:
- Algemeen Fonds
- Fonds Kleine Kind
- Hennyfonds
Overige lasten
PR, secr. en adm.kosten
Saldo

10.057
======

11.704
4.814
54
5.115
(11.630)

10.057
======

13

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie was in 2012 als
volgt samengesteld:
Mw. Kitty Steinbuch, voorzitter
Mw. Tiny Saal, secretaris
Mw. Suzanne Coulbeaut, penningmeester
Mw. Hetty Huese, bestuurslid
Hr. Roelof Jan Veltkamp, bestuurslid
Met ingang van maart 2013 heeft mevrouw Suzanne Coulbeaut het
penningmeesterschap overgedragen aan Roelof Jan Veltkamp en is Peter de
Kruif toegetreden tot het bestuur.
De financiële administratie wordt gevoerd door Hr. Jacques van den Boogaart
van Tolsteeg administraties te Utrecht.

DOELSTELLING
In artikel 2 van de statuten wordt vermeld dat de stichting ten doel heeft “het
bevorderen van de pedagogie van Dr. Rudolf Steiner in het algemeen, zowel
binnen als buiten Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste
zin des woords”.
Daartoe beoogt de stichting gelden te verwerven uit schenkingen, erfstellingen
en legaten, subsidies en donaties, beleggingen en andere baten.
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SLOTWOORD
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft behoefte aan bijdragen van
mensen die de vrijeschoolpedagogie een warm hart toedragen.
Met name de ondersteuning van onderzoek- en ontwikkelingswerk ten behoeve
van de vrijeschoolpedagogie, landelijk en internationaal, vraagt nog steeds
aandacht. Ook de activiteiten op pedagogisch gebied ten behoeve van het heel
kleine kind zijn van groot belang voor een verantwoorde opvang in de
voorschoolse fase.
Zonder de financiële steun van donateurs is dit werk niet mogelijk!

Bijdragen kunnen worden overgemaakt naar
bankrekening nummer 21.21.96.405
t.n.v. de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie te Zeist.
Het postadres van de stichting is:
Damhertlaan 129
3972 DD Driebergen
E-mail: info@stichtingrsp.nl
Website: www.stichtingrsp.nl
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