
Jaarverslag 2019 van de Stichting Parsifal Fonds 

 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag is het laatste van de Stichting Parsifal Fonds, aangezien de stichting per 31 december 

2019 is opgeheven. De Stichting, opgericht op 4 september 2013 en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 56109245, was 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 had 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 trachtte 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. 

De Stichting concentreerde zich op de impulsen van prof. dr. Bernard Lievegoed (1905-1992). 

Daarover wilde 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, vicevoorzitter, 

 Michel Gastkemper,  Amsterdam, secretaris, 

 Ir. Truus Grondsma, Noordwijk, penningmeester. 

Het bestuur vergaderde in principe tweemaal per jaar en voorts naar behoefte. De Inspectie der 

Belastingen had op 7 januari 2013 de Stichting aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut 

Beogende Instelling. De Stichting had een rekening bij Triodos Bank. 

3. Activiteiten 

De afgelopen jaren stonden 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 helaas echter niet tot concrete resultaten hebben geleid. 

3.1. Contacten 

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

We vernieuwden contacten met potentiële auteurs en financiers. Veel aandacht vergde een 

aanvraag voor financiële ondersteuning door de stichting Klaverblad. Op 25 mei voerde het bestuur 

daartoe met hen een gesprek in Amsterdam. Helaas ontvingen het bestuur op 28 mei bericht dat de 

aanvraag was afgewezen. Met de Stichting Lievegoed Archief onderhielden we contact rond de 



plannen voor het doen verschijnen van een biografie van Lievegoed. Daarvoor zegden wij een 

bijdrage van € 1000 toe, welk bedrag eind november aan de stichting is overgemaakt. 

3.2. Publiciteit 

De Stichting beschikte over een website (www.parsifalfonds.nl), die in verband met de opheffing van 

de Stichting is opgeheven. De inhoud is overgebracht naar de website parsifalfonds.home.blog, die 

na 1 januari 2020 toegankelijk blijft. 

3.3. Bestuur 

Het bestuur vergaderde in 2019 zesmaal, te weten op 7 maart, 5 april, 10 mei, 28 juni, 19 september 

en 15 november. Op 7 maart werden de jaarstukken 2018 vastgesteld. De vergaderingen van april en 

mei stonden in het teken van de voorbereiding op de bijeenkomst met de Stichting Klaverblad, die 

werd gehouden op 25 mei. Met name potentiële schrijvers en bijpassende onderwerpen passeerden 

de revue. Op 28 juni besprak het bestuur de negatieve uitkomst van het contact met Klaverblad. Op 

19 september werd besloten de Stichting per eind 2019 op te heffen, welk besluit op 15 november 

officieel werd genomen. Ook werd toen besloten de Stichting Lievegoed Archief de beloofde € 1.000 

voor onze bijdrage aan de biografie van Lievegoed te doen toekomen. 

4. Opheffing stichting 

Zoals hiervoor vermeld werd de Stichting per 31 december 2019 opgeheven. Het bestuur betreurde 

de opheffing, maar constateerde dat het niet langer zinvol kon opereren nu het niet erin geslaagd 

was beoogde publicaties het licht te doen zien. Dat lag niet zozeer aan het ontbreken van daarvoor in 

aanmerking komende auteurs als wel aan de benodigde financiering. De nieuwe website (zie 3.2) 

blijft bestaan. 

5. Financiën 

Voor een overzicht van de baten en lasten van 2019 zie de website. De rekening bij Triodos Bank is 

per 16 december 2019 opgeheven. Het batig saldo is overgemaakt aan de Stichting Lievegoed 

Archief. 

6. Slotwoord van de voorzitter 

Dat dit het laatste jaarverslag van de stichting is, verdient nog enige toelichting. Het bestuur betreurt 

de opheffing van de stichting, maar ziet die als onvermijdelijk. Ondanks herhaalde pogingen 

publicaties over Lievegoed het licht te doen zien, is het daarin onvoldoende geslaagd. Onder die 

omstandigheden was het niet zinvol als stichting te blijven bestaan. 

Aan het einde van een periode van intensieve samenwerking is het mij als voorzitter een behoefte 

mijn medebestuursleden hartelijk dank te zeggen voor hun inzet. Dankbaar zijn wij als bestuur ook 

voor de samenwerking met het Lievegoed Archief en de ondersteuning door Uitgeverij Christofoor, 

de IONA Stichting en het Triodos Fonds. En ten slotte ook voor de contacten met diegenen die ons 

nadere informatie verschaften over de activiteiten van prof. Lievegoed en de effecten daarvan op de 

samenleving. 

7. Slot 

Dit jaarverslag van de Stichting Parsifal Fonds werd vastgesteld op 15 november 2019 te Noordwijk. 

De financiële gegevens werden in overleg later ingevoegd. Het jaarverslag is gepubliceerd op de 

website van de stichting parsifalfonds.home.blog 

http://www.parsifalfonds.nl/

