
Jaarverslag over 2018 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 

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 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  te Ede   voorzitter 

Jelle van der Meulen  te Keulen  vicevoorzitter 

Michel Gastkemper  te Amsterdam secretaris 

Ir. Truus Grondsma  te Noordwijk  penningmeester 

Het bestuur vergadert in principe tweemaal per jaar en voorts naar behoefte. Het kwam in 2018 

zesmaal bijeen. Ten name van de Stichting is er een algemene rekening bij Triodos Bank 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 

Het afgelopen jaar stond in het teken van een heroriëntatie op de taken van de stichting. Welke 

onderwerpen lenen zich voor een monografie en welke auteurs zouden we daarvoor kunnen 

benaderen? En bovenal: welke financieringsbronnen kunnen we daartoe aanboren? Daartoe werden 

de nodige contacten gelegd, die echter nog niet tot concrete resultaten hebben geleid. 

 



3.1 Contacten 

De in het verslagjaar gelegde contacten stonden vooral in het teken van bovenvermelde activiteiten. 

We benaderden potentiële auteurs en financiers. Met het SLA, de Stichting Lievegoed Archief, 

onderhielden we contact rond de plannen voor het doen verschijnen van een biografie. Daarvoor 

zegden wij onzerzijds een bijdrage van € 1000 toe. 

 

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 Parsifal Fonds-

Annex (www.parsifalfondsannex.com). Deze is echter per 31 december opgeheven. 

 

3.3 Bestuur 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zesmaal, te weten op 11 januari, 22 februari,19 april, 28 

juni, 27 september en 29 november. Tijdens de vergadering van 11 januari werd de op 17 december 

2017 in het Iona-gebouw gehouden herdenkingsbijeenkomst voor Bernard Lievegoed geëvalueerd. 

Tevens werden gedachten ontwikkeld voor werkzaamheden met een follow-up karakter. Tijdens de 

vergadering van 22 februari deelde Hildebrand Lievegoed mede dat het herdenkingssymposium een 

gunstig financieel resultaat heeft opgeleverd. De door onze Stichting ter beschikking gestelde gelden 

kunnen te zijner tijd gebruikt worden voor de kosten van een thans geplande Lievegoed-biografie. Op 

de op 19 april gehouden vergadering werden de jaarstukken over 2017 definitief vastgesteld. Op 28 

juni besprak het bestuur enige voorstellen om de website te moderniseren. Op 27 september 

bespraken we mogelijkheden voor financiering van uit te geven publicaties. Op 29 november 

bezagen we welke auteurs we daartoe zouden kunnen benaderen. 

 

4. Financiën 

Voor een overzicht van de financiën wordt verwezen naar de hierbij gevoegde jaarstukken. Te weten 

de baten en lasten over 2018 en de balans ter 31 december 2018. De financiële reserve van de 

Stichting bedraagt per 31 december 2018 € 1358,36. 

 

5. Slot 

Dit jaarverslag van de Stichting Parsifal Fonds werd vastgesteld op de bestuursvergadering van 7 

maart 2019 te Ede. Het is gepubliceerd op de website van de Stichting. 

http://www.parsifalfonds.nl/
http://www.lievegoed.blog/
http://www.parsifalfondsannex.com/

