
Jaarverslag 2020 Elisabeth Vreede Instituut 
 
Inleiding 
Het jaar 2020 is natuurlijk gekenmerkt door wat genoemd wordt “de corona crisis”. Ook 
voor het instituut betekende het dat gezocht moest worden naar of en hoe activiteiten 
doorgang konden vinden. De meeste bestuursvergaderingen vonden plaats. Ook onze 
tweede “verjaardag” konden we met een relatief groot aantal belangstellenden vieren. 
Het onderhouden van contacten moest echter vooral digitaal wat voor een toch relatief 
jong instituut niet ideaal is. 
  
Doelstellingen en Resultaten 
Eind 2019 schreven we als prioriteiten voor de komende jaren (2019/2020) de volgende zaken op: (uit 

beleidsplan d.d. 14-01-2020) 

 
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. 

 
Kijken we naar wat hiervan terecht gekomen is dan kunnen we constateren dat in de 
afgelopen jaren goede vooruitgang is geboekt. 

• De website is verzorgd en wordt uitstekend bijgehouden. We hebben een logo 
waar we trots op zijn. 

• Met een aantal instituten is contact gelegd en we hopen dat deze contacten in 
2023 kunnen leiden tot een internationale conferentie. 

• Aan de vriendenkring wordt gewerkt maar juist dit is een van de zaken die oa 
door “corona” vertraging heeft opgelopen. Dat is spijtig omdat we met name op 
financieel gebied afhankelijk zijn van mensen die ons een warm hart toedragen. 

• We hebben een keurige folder in drie talen en brengen regelmatig een 
Vreedebericht uit dat onder belangstellenden verspreid wordt. 

• We hebben mondelinge afspraken gemaakt met beheerder en met de AViN en 
gebruiken het adres Riouwstraat 1 nu als post- en bezoekadres. Een en ander 
moet wel nog formeel bij de KvK worden vastgelegd. 

• Mede dankzij een gift ten behoeve van dit gebied en advies van contacten van het 
Ita Wegman instituut is het werk aan het archief in het afgelopen jaar 
voortvarend van start gegaan. Met name wordt er hard gewerkt aan de 
digitalisering en het digitaal doorzoekbaar maken van het archief. Daarnaast 
wordt gewerkt aan aan het achterstallig onderhoud. Het is een grote klus 
waarmee nog wel enige tijd gemoeid zal zijn. 

• De ANBI-status is verworven. 
 



Plannen voor het jaar 2021 (in willekeurige volgorde) 
 
• De website uitbreiden met relevante artikelen. 
• Een vriendengroep creëren die ons werk kan ondersteunen. 
• Het archief verder digitaliseren, ordenen en het achterstallig onderhoud 

wegwerken zodat het voortbestaan gezekerd wordt. 
• Zoeken naar uitbreiding van het bestuur. 
• Kennisverwerving op het gebied van fondsverwerving. 
• Voorbereiding opstarten van conferentie 2023. 
• Fondsen verwerven voor het verdere onderzoek in het gebied van de 

antroposofisch georiënteerde astronomie. 
• Formele vaststelling verantwoordelijkheden buiten het bestuur. 
• Internationale contacten opbouwen. 
• Plannen ontwikkelen voor het uitbrengen van een tijdschrift. 
• Concept ontwikkelen voor het uitbrengen van een Nederlandse sterrenkalender. 
•  
•  
•  
•  
•  

  



Financieel verslag 
 
 
Inkomsten 
 
Er zijn allerlei oorzaken waardoor de inkomsten achter blijven bij de begrote inkomsten. 
Niet in de laatste plaats hebben we net als anderen te maken met het “Corona tijdperk”. 
Het stappen nemen met elkaar, waar we toch afhankelijk van zijn, werd daardoor nogal 
bemoeilijkt. Een andere oorzaak is, dat we als bestuur nog geen uitbreiding hebben 
kunnen vinden. Omdat alles vrijwilligerswerk is, blijven ideeën door gebrek aan 
menskracht onuitgevoerd. Dankzij de private giften en de gift van de stichting Beauseant 
hebben we de lopende zaken wel in stand kunnen houden. 
 
Totaal Inkomsten       € 1174,16 
 
 
 
Uitgaven 
 
Naast de normale kosten om als stichting te kunnen functioneren zijn we blij dat we ook 
geld hadden om aan het archiveren van het werk van Elisabeth Vreede verder te 
werken. Ook is een substantieel deel van de uitgaven terecht gekomen bij het verzorgen 
van de website en het maken van een periodiek verschijnend Vreedebericht. In de 
communicatiesfeer hebben we dus stappen gemaakt waar we in de toekomst de 
vruchten van hopen te plukken. 
 
Totaal Uitgaven       € 3.831,85 
 
 
 
Het “Resultaat” is                - € 2.657,69 
 
 
 
BALANS 
 
Het eigen vermogen bestaat uitsluitend uit de gelden op de bankrekening. Het maken 
van een reguliere balans is dan ook overbodig naast de vermelding van deze bedragen. 
 
Op bankrekening  
01-01-2020:  €  7.588,79   01-01-2021:  €   4.931,10 
 
 
 
 

  



Samenvatting en begroting 2021 
 
 
Inkomsten 
    2020       2021 
    begroot  gerealiseerd  begroot 
  
 Giften particulier €    1.500,00  €      270,00  €   1.500,00 
 Giften uit fondsen € 20.000,00  €      400,00  € 15.000,00 
 Bijeenkomsten €    1.000,00  €           0,00  €    1.000,00 
 Verkopen  €            0,00  €      378,00  €        500,00 
 Overig   €            0,00  €      126,16  €        100,00 
 
 
Totaal   €   22.500,00 € 1.174,16  € 18.100,00 
 
Uitgaven 
 Bestuurskosten  €     1.000,00  €     489,97  €    1.000,00 
 Website   €     1,000,00  €     862,58  €    1.500,00 
 Drukkosten   €     1.000,00  €      229,21  €    1.000,00 
 Aanschaf materialen  €         500,00  €      170,45   €        500,00 
 Bankkosten   €         200,00  €      186,53  €        200,00 
 Bijdragen publicaties €     2.000,00  €           0,00  €     2.000,00 
 Conform doelstelling  €  17.500,00  €   1.814,75  €   10.000,00 
 Evenementen    €    1.000,00  €         63,48  €     1.400,00 

Kosten instituut   €    1.000,00  €         14,88  €         500,00 
Vrij besteedbaar   €    5.388,79  €           0,00               - 

 
  Totaal     €  30.588,79 €    3.831,85  €   18.100,00 
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