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Elisabeth Vreede Instituut 
 
 

Beleidsplan 2019-2024 
 
 
1. Doelstelling 
 
 
1.1 Algemeen 
 
Het Instituut is opgericht met in hoofdlijn twee doelstellingen. 
Allereerst stelt de stichting zich ten doel het bevorderen en doen van onderzoek op het 
gebied van de antroposofisch georiënteerde astronomie. 
Daarnaast stelt het instituut zich ten doel het werk van Elisabeth Vreede bereikbaar te 
maken en voort te zetten en menselijke ontmoetingen daaromheen te bevorderen. 
Onderliggend aan haar werk is de poging het menselijk denken te spiritualiseren en dus 
is ook dat impliciet vervat in de doelstelling van het instituut.  
 
1.2 Specifiek 
Gespecificeerd kun je zeggen dat de doelstellingen van het instituut bestaan uit het 
ondersteunen van onderzoekers op het gebied van de antroposofisch georiënteerde 
astronomie, het ontsluiten van het werk en het archief van Elisabeth Vreede, het 
bevorderen en voortzetten van het door haar begonnen onderzoek en de mensen te 
verbinden die zich met het werk van Elisabeth Vreede en de voortzetting daarvan bezig 
houden. 
 
 
2. Werkzaamheden. 
 
 
2.1 Algemeen 
Het instituut wil op de volgende gebieden werkzaamheden organiseren en/of uitvoeren: 
ontsluiten en ontwikkelen van inhoudelijk werk, communicatie en samenwerking en 
naamsbekendheid en PR. Uiteraard zijn activiteiten rondom het genereren van 
financiële middelen daartoe onontbeerlijk. 
 
 
2.2 Specifiek 
 
2.2.1  
Ontsluiten en ontwikkelen van inhoudelijk werk. 
De belangrijkste doelstelling van het instituut is het ontsluiten en voortzetten van het 
werk van Elisabeth Vreede. Bij het ontsluiten van haar werk valt te denken aan het 
maken van scans uit het werk voor belangstellenden, aan het helpen uitgeven van 
bestaand werk, aan het ondersteunen van een uitgave van het “Denkschrift” in 
historische context en met notities die Elisabeth Vreede erbij maakte. Dit laatste zou dan 
kunnen gebeuren in samenwerking met het Ita Wegman Instituut.  
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Verder wordt gedacht aan het publiceren van nog niet uitgegeven documenten uit het 
werk van Elisabeth Vreede. Ook de ondersteuning van de vertaling van het boek 
“Astronomie und Anthroposofie” valt onder deze noemer. 
Het ordenen van het archief van Elisabeth Vreede in samenwerking met de beheerder en 
een digitale “encripted file” van het Denkschrift met notities van Elisabeth Vreede 
maken zijn andere activiteiten die hoog op de prioriteitenlijst staan om het werk 
toegankelijk te maken. De vraag die daarbij beantwoord zal moeten worden is hoe het 
materiaal aan derden ter beschikking gesteld kan worden. 
Tot slot is de opdracht van het instituut ook wegen te zoeken om het verder ontwikkelen 
van het werk van Elisabeth Vreede te entameren en voor zover het al begonnen is te 
ondersteunen. Op de voorgrond hierbij staan die werkzaamheden waarbij met name het 
menselijk denken verder gevoerd kan worden dan de grenzen die door de huidige 
wetenschap gesteld worden. Spiritualisering van het denken heet dat bij de algemene 
doelstellingen. Van verschillende onderzoekers is al bekend dat ze pogingen 
ondernemen het werk voort te zetten met als voorbeelden: onderzoek in de richting van 
het lemniscatische wereldbeeld en onderzoek naar de twaalf denkrichtingen. Ook het 
ondersteunen van het uitgeven van sterrenkalenders behoort hiertoe. Mogelijk voor het 
instituut is ook het zelf opzetten van onderzoeken die, op grond van de ideeën van 
Elisabeth Vreede, een poging ondernemen het denken te spiritualiseren. Daar zullen dan 
de onderzoekers bij gezocht moeten worden.  
 
2.2.2 
Communicatie en samenwerking 
De interne communicatie behelst het voortdurend ontwikkelen van visie en beleid in 
samenwerking met de raad van toezicht. Binnen het instituut wordt ook gezocht naar 
een inhoudelijke verdieping, ook binnen het bestuur. In concrete zin zou het instituut 
“het E.Vreedehuis” als post- en bezoekadres willen gebruiken zodat het instituut ook een 
fysieke plek verkrijgt en daar mensen bij elkaar kan brengen die zich verbonden voelen 
met het werk van Elisabeth Vreede. 
Om de externe communicatie goed vorm te kunnen geven wordt een website 
ontwikkeld. Daarnaast blijven ook folders en brochures over het instituut van belang en 
komt er een mailinglijst van vrienden en belangstellenden. 
Het instituut staat met verschillende andere organisaties in directe verbinding, ofwel 
omdat op een vergelijkbaar gebied gewerkt wordt ofwel omdat activiteiten kunnen 
samenvallen. Met deze instanties wordt getracht een goede samenwerking op te 
bouwen. Te denken valt in eerste instantie aan: De Antroposofische Vereniging in 
Nederland en specifiek hier de sectie Wiskunde en Astronomie, De Mathematisch-
Astronomische Sektion in Dornach en andere Astronomische secties wereldwijd. 
Daarnaast zijn het Ita Wegman Instituut en de werkgroep Impuls Elisabeth Vreede 
verwante organisaties. Voor het praktische is een goede samenwerking met het E. 
Vreedehuis van belang. 
 
2.2.3 
Naamsbekendheid en PR 
Het is van belang dat het instituut bekend wordt en blijft bij een ieder die op welke wijze 
dan ook betrokken is of kan raken bij het werk van Elisabeth Vreede.  De eerder 
genoemde te ontwikkelen website is daar onderdeel van. Berichten met toegankelijke 
inhoud kunnen daar geplaatst worden evenals berichten die ook via de mailinglijst 
verspreid kunnen worden.  
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Belangrijk voor website en berichten is een herkenbaar mooi logo. Daarnaast valt te 
denken aan posters, links op andere websites en te organiseren workshops astronomie.  
Lezingen in het E. Vreedehuis, bijvoorbeeld rondom een jaarlijkse viering van de 
oprichting van het instituut in september kunnen aan de bekendheid van het instituut 
bijdragen en tegelijkertijd zowel het werk van Elisabeth Vreede ontsluiten als de 
mensen verbinden die zich met dat werk willen bezig houden. 
 
2.2.4 
Financiën 
Het belangrijkste op dit gebied zal zijn, naast een goede financiële administratie, een 
systeem te ontwikkelen waardoor een gestage geldstroom naar het instituut op gang 
kan komen. Het ondersteunen van onderzoekers en het publiceren van werk kost 
immers geld en hoewel er een startkapitaal vanuit de Antroposofische Vereniging in 
Nederland is ontvangen alsmede een eerste substantiële schenking nog voordat het 
instituut was opgericht is een gestage geldstroom geen zekerheid. 
 
 
 
3. Werkzaamheden voor het jaar 2019 
Veel werkzaamheden in dit jaar staan in het teken van opzetten en contacten leggen. Bij 
de oprichting (11 september 2018) is gezorgd voor inschrijving in KvK en is een 
bankrekening aangevraagd. Door de voorbereiding was de stichting wel al bekend bij 
een beperkte groep belangstellenden en kon de oprichting dus ook feestelijk worden 
gevierd. (30 september 2018) 
 
De prioriteiten voor het komende jaar in willekeurige volgorde zijn: 

 Opzetten en verzorging regelen van een goede website en logo. 
 Contact leggen met de verenigingen en stichtingen die verwant zijn, met name 

het Ita Wegman Instituut en de Mathematisch Astronomische Sektion in Dornach. 
 Opzetten van een ondersteunende vriendenkring met bijpassende 

berichtgevingen. 
 Informatiemateriaal en PR materiaal ontwerpen en produceren. 
 Afspraken met het E. Vreedehuis en met de beheerder van het E. Vreede archief 

over gebruik van ruimte en toegang tot archief. 
 Praktisch gebruik en toegankelijkheid van archief mogelijk maken in afstemming 

met de beheerder van het E. Vreede archief. 
 Het verwerven van de ANBI-status voor de stichting. 
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Financieel overzicht stichting Elisabeth Vreede Instituut 
10-05-2019 
 
Het overzicht beslaat het eerste “jaar” van de stichting 
vanaf de oprichting op 11-09-2018 tot 31-12-2019.  
Deze versie beschrijft de situatie op 05-05-2019. 
 
 
Inkomsten     
 
 
Giften:  
 
15-10-‘18  € 7,00   

€ 5,00   
18-10-‘18  €   7.500,00   
25-10-’18  €   8.677,69   
04-03-’19  €         62,50       
22-03-’19  €         40,00  
27-04-’19  €       375,00 
 
             
 
Totaal       € 16.667,19 
 
 
Uitgaven 
 
Reiskosten en telefoon 

Bestuur  €      434,61 
Derden  €    1173,38 

€   1.607,99 
Website 

Hosting  €        92,26 
      €         92,26 

Drukkosten   
Folders  €        237,15 
Posters  €        113,70 
Speciaal  €        304,40 

   €      655,25 
Aanschaf materialen 

Scanner  €         240,45 
Scan-programma €         179,10 
          €     419,55  

Bankkosten 
Provisie en passen  €            50,00 
Kosten   €            30,06 

              €         80,06 
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Bijdragen publicaties  

Bijdrage vertaling    €    1.400,00 
      €   1.400,00 

Bijdragen Werkzaamheden 
  Onderzoek      €    3.900,00 
  Muziek en Euritmie     €       756,00 

 €   4.656,00  
Congressen  

Huur en Cartering      €    1.181,50 
        €   1.181,50 
Instituutskosten 
  KvK         €          50,00 
  Notaris        €    1.262,30   

Diensten derden       €           77,74 
€   1.390,04 

 
 
Totaal       € 11.482,65 
 
 
 
 
 
 
 
Samenvatting 
 
Inkomsten    Uitgaven 
 

Giften  € 16.667,19  Reiskosten   €   1.607,99 
      Website   €        92,26 
      Drukkosten   €      655,25 
      Aanschaf materialen  €      419,55 
      Bankkosten   €         80,06 
      Bijdragen publicaties €   1.400,00 
      Bijdragen Onderzoek €   4.656,00 
      Congressen   €   1.181,50 
      Instituutskosten  €   1.390,04 
 
 
Totalen  € 16.667,19      € 11.482,65 
 
Verschil  €    5.184,54 
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Begroting tot eind 2019 
 
 
Op rekening   Verwachte uitgaven tot 31-12-2019 
 
   €   5.184,54  Bijdrage “Denkschrift” €   1.000,00 
      Bijdrage publicaties  €   1.000,00 
      Website   €       500,00 
      Bankkosten   €       100,00 
      Reiskosten en tel.  €       100,00 
       Drukkosten   €       400,00 
      Instituutskosten  €       100,00 
      Congres   €       500,00 
 
 
Totalen  €   5.184,54       €    4.100,00 
 
Verschil  €   1.084,54  vrij besteedbaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vooruitblik 2020 
 
Bedragen zijn inschattingen. Er zijn op dit moment aanvragen maar nog geen 
toegezegde bijdragen. Zo ook zijn er plannen maar nog geen toegezegde verplichtingen. 
 
 
Inkomsten: 
   Giften particulier   €   1.500,00 
   Giften uit Fondsen   € 20.000,00 
   Bijeenkomsten   €   1.000,00 
    Totaal     € 22.500,00 
 
Uitgaven: 
   Bestuurskosten   €      500,00 
   Instituutskosten   €      750,00 
   Evenementen    €    1000,00 
   Ondersteuning personen  € 17.500,00 
    Totaal     € 20.250,00 
 

Vrij besteedbaar:    €    2.250,00 
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Elisabeth Vreede Instituut 
Bestuur: 
M.M Matthijsen Den Haag voorzitter 
S.A.M. Rigters  Leiden  secretaris 
J.M.H.Boss  Nijmegen penningmeester 
Post en bezoek adres:  
Riouwstraat 1 2585GP Den Haag 
e-mail:  
(info@evreedeinstituut.nl) 
website: 
www.evreedeinstituut.nl 
IBAN:        
NL15TRIO 0379 4039 19     
BIC:     
TRIONL2U 
KvK nr.:      
72562587; Den Haag.  
 
 
 
 
 
 
 


