
Jaarverslag over 2016 van de Stichting Parsifal Fonds

1. Inleiding

De Stichting Parsifal Fonds, opgericht op 4 september 2012, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel Midden Gelderland onder nr. 56109245, is een niet-winstbeogende instelling ter 
bevordering van de kennis omtrent de impulsen van bekende Nederlandse antroposofen en de 
verbreiding daarvan zowel in Nederland als daarbuiten. 

Ingevolge artikel 3 van de Statuten heeft de Stichting tot doel:

 het doen onderzoeken van de relaties tussen de innerlijke en maatschappelijke inzichten en 
activiteiten van toonaangevende Nederlandse antroposofen zoals Bernard Lievegoed;

 het doen onderzoeken van de doorwerking van hun impulsen in de maatschappij;
 het verspreiden van de resultaten van dit onderzoek onder een breed publiek.

De stichting tracht dit doel te verwezenlijken door:

 het verzorgen van activiteiten op het terrein van haar doelstelling;
 het stimuleren van activiteiten op het gebied van haar doelstelling;
 alle andere wettelijk toegestane middelen die de instemming van het bestuur hebben.

In de eerstkomende jaren concentreert de Stichting zich op de impulsen van prof. dr. Bernard
Lievegoed (1905-1992). Daarover wil zij enkele beknopte publikaties het licht doen zien. 

2. Organisatie

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

prof. mr. Hans Wessel te Ede voorzitter
Jelle van der Meulen te Keulen plv. voorzitter
Michel Gastkemper te Amsterdam secretaris
ir. Truus Grondma te Noordwijk penningmeester

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar en voorts naar behoefte. Het kwam in 
2016 vijfmaal bijeen.Ten name van de Stichting is er een algemene rekening bij de Triodosbank, NL47
TRIO 0254808492. Van de Inspectie der Belastingen is op 7 januari 2013 bericht ontvangen dat de 
Stichting is aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

3. Activiteiten

3.1  Contacten

De contacten in het verslagjaar stonden geheel in het teken van de voorbereiding van 
activiteiten ter herdenking van de 25e sterfdag van Bernard Lievegoed op 12 december 2017. Daartoe
werd door diverse bestuursleden intensief overleg gevoerd met diverse antroposofische instellingen.
Bij die voorbereiding wordt nauw samengewerkt met de Stichting Lievegoed Archief.
De bestuursvergaderingen werden doorgaans bijgewoond door Hildebrand Lievegoed, bestuurslid en 
beheerder van de Stichting Lievegoed Archief.

3.  2. Publiciteit

De stichting beschikt over een eigen website (www.parsifalfonds.nl) en een blog 
(www.Lievegoed blog). Op de blog worden onder leiding van Jelle van der Meulen en Michel 
Gastkemper de vorderingen op het gebied van de inhoud van de monografiën vermeld en werd 
contact met belangstellenden onderhouden. Vanaf maart 2013 werd door genoemden op dat blog een 
correspondentie onderhouden als een vingeroefening voor komende publikaties. 

Vanaf 15 januari 2014 werd via een aparte website ( www.parsifalfondsannex. com ) getracht 
informatie van derden over Bernard Lievegoed te verzamelen. Van een aantal personen werden 
interessante reacties ontvangen. 
Gedurende het verslagjaar werd de website in fasen nader gestructureerd teneinde de leesbaarheid 
ervan te vergroten.

http://www.parsifalfondsannex./


In oktober 2016  verscheen een artikel over Bernard Lievegoed in Twente van de hand van de 
voorzitter in Civis Mundi Digitaal (nr. 41), een op het internet verschijnende publicatie. 

3.3  Bestuur

In het verslagjaar vergaderde het bestuur vijfmaal, te weten op 24 februari, 3 juni, 26 
augustus, 27 oktober en 8 december.

In de vergadering van 24 februari werden de jaarstukken vastgesteld. Op 3 juni werden 
plannen opgesteld om te komen tot een publicatie ter gelegenheid van de 25e sterfdag van Bernard 
Lievegoed,

Op de vergaderingen van 26 augustus, 27 oktober en 8 december werden deze verder 
uitgewerkt. Besloten werd dat Michel Gastkemper en Hildebrand Lievegoed een aantal personen gaan
interviewen over de inspiratie die zij in hun leven en werk van Bernard Lievegoed ontvingen. Daarbij 
wordt gestreefd naar representatie van de verschillende werkvelden waarop Lievegoed zich heeft 
bewogen. Op basis van deze interviews zal door genoemde personen een herdenkingsgeschrift 
worden opgesteld.

In januari 2016 verhuisde de voorzitter van ´s-Heerenberg naar een serviceflat in Ede..

4. Financiën

Voor een overzicht van de financiën wordt verwezen naar de hierbij gevoegde jaarstukken, te 
weten de baten en lasten over 2016 en de balans per 31 december 2016. De financiële reserve van 
de Stichting bedraagt per 31 december 2016  € 1698.69.

5. Slot

Dit jaarverslag van de Stichting Parsifal Fonds werd vastgesteld op de 
bestuursvergadering van 31 januari 2017 te Ede. Het is gepubliceerd op de website van de Stichting.


