
Jaarverslag over 2017 van de Stichting Parsifal Fonds

1.  Inleiding

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

In gevolge 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 gebied 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 enige beknopte publicaties het licht doen zien.

2.  Organisatie

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:

Prof. mr. Hans Wessel, Ede,     voorzitter
Jelle van der Meulen, Keulen,    vice-voorzitter
Michel Gastkemper, Amsterdam,  secretaris
Ir. Truus Grondsma, Noordwijk,   penningmeester

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar en voorts naar behoefte. Het kwam in 2017  
zesmaal bijeen. Ten name van de Stichting is er een algemene rekening bij de Triodosbank  NL 47 
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 stonden ook dit jaar - evenals in 2016 - in het teken 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 werd nauw samengewerkt met de Stichting Lievegoed Archief. De 
bestuursvergaderingen werden doorgaans bijgewoond door Hildebrand Lievegoed, bestuurslid van 
die stichting en beheerder van het Lievegoed Archief.



3.2  Publiciteit

De Stichting beschikt over een eigen website (www.parsifalfonds.nl) en een blog 
(www.lievegoed.blog). De blog dient ter voorbereiding van publicaties. Voorts werden in de 
afgelopen jaren interessante gegevens over Bernard Lievegoed verzameld via de site Parsifonds-
Annex (www.parsifalfondsannex.com)

3.3  Symposium Bernard Lievegoed

Op zondag 17 december 2017 vond in Antropia een symposium plaats ter herdenking van de 25e
sterfdag van Bernard Lievegoed. Sprekers waren Christine Gruwez over De drie grote 
mensheidsstromingen en Friedrich Glasl over De actualiteit van de ideeën over organisatie en 
management van Bernard Lievegoed. Bij deze gelegenheid werd het boekje De inspiratie van 
Bernard Lievegoed gepresenteerd, dat Michel Gastkemper en Hildebrand Lievegoed samengesteld 
uit een aantal interviews met mensen die door Bernard Lievegoed geinspireerd zijn. 

Uitgeverij Christofoor heeft ter gelegenheid van deze herdenking een vijftal door Bernard 
Lievegoed geschreven boeken opnieuw uitgebracht. Ze zijn voorzien van een speciaal voorwoord 
van de hand van Michel Gastkemper. De boeken werden op originele wijze gepresenteerd door Inge
van der Ploeg. Tijdens een Initiatievenmarkt konden de bijna 200 deelnemers kennisnemen van 
diverse door Bernard Lievegoed geinspireerde initiatieven. Tevens werd een kort fragment vertoond
van een destijds door de BRT met Bernard Lievegoed opgenomen interview. Wij kijken terug op 
een geslaagd evenement.

Aan de sterfdag werd ook aandacht besteed door de vice-voorzitter van onze Stichting, Jelle van der
Meulen, die met drie mede-auteurs, te weten Nard Besseling, Chistine Gruwez en Hugo Verbrugh, 
een publicatie verzorgde onder de titel Mildheid, Ja mildheid.

3 .4 Bestuur

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes maal. Op 31 januari werden de jaarstukken vastgesteld
en werd bericht over de contacten met Pim Blomaard, bestuurslid van de Antroposofische 
Vereniging. Op 1 maart werd gesproken over de voortgang der werkzaamheden voor de herdenking 
van Bernard Lievegoed en beraadslaagd over de vraag wie verantwoordelijkheid voor het geheel 
zou dragen. Op 16 juni kwam de publiciteit rond het evenement aan de orde. Op 6 september werd 
besloten dat de bijeenkomst van 17 december zal worden geleid door Hildebrand Lievegoed en 
Michel Gastkemper, bijgestaan door Marjan Keuter. Het Parsifalfonds droeg bij aan de kosten van 
dit Symposium, in het bijzonder aan de productie van het interviewboekje.

4  Financiën

Voor een overzicht van de financiën wordt verwezen naar de hierbij gevoegde jaarstukken, de baten 
en lasten over 2017 en de balans ter 31 december 2017. De financiële reserve van de Stichting 
bedraagt per 31 december 2017 1.552,55 euro.

5. Slot

Dit jaarverslag van de Stichting Parsifal Fonds werd vastgesteld op de bestuursvergadering van  22 
februari te Zeist. Het is gepubliceerd op de website van de Stichting. 

http://www.parsifalfondsannex.com/


STICHTING PARSIFAL FONDS Balans per 31 december 2017

ACTIVA PASSIVA

Triodosbank IB Zaken € 109,88 Nog te betalen bankkosten 2017 € 26,16

Triodosbank IB Rendement € 600,00 Reserve per 01/01/2017 € 1.698,69

saldo 2017 -€ 172,30

Nog te ontvangen:

Retour voorschot dag 17/12/2017 € 842,67 RESERVE per 31 december 2017 € 1.526,39

TOTAAL   € 1.552,55 TOTAAL   € 1.552,55

Controle reserve: Saldi per 31 decmber 2017 709,88

AF: bankkosten kw.4/2017 -26,16 € 683,72

STICHTING PARSIFAL FONDS Financieel Overzicht 2017

INKOMSTEN 2017 Rekening Begroting UITGAVEN 2017 Rekening Begroting

Kosten 2017

Donaties van particulieren € 500,00 € 500,00 Bankkosten 2017 € 103,74 € 100,00

Donaties van instellingen € 0,00 Website & advertentie € 73,35 € 100,00

Rente € 0,00 Vergaderkosten Bestuur € 292,88 € 400,00

Kantoorkosten (afschrijving) € 45,00
Bijdrage symposium 17december € 157,33

Acties+publicatie € 1.500,00

Totale kosten 2017 € 672,30 € 2.100,00

Saldo 2017 -€ 172,30 -€ 1.600,00

Totale inkomsten 2016 € 500,00 € 500,00 TOTAAL   € 500,00 € 500,00


