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Doelstelling 
 
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.  
 
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 bezighouden. 
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Verslag uitgevoerde activiteiten 2021 
 
Ook dit jaar had last van de coronaperikelen. Toch lukte het ons instituut actief te blijven op 
een aantal vlakken. 
Allereerst is er vooruitgang geboekt bij de vorming van de website. Die wordt meer en meer 
professioneel en zichtbaar. De toestroom aan artikelen is nog niet optimaal maar we weten 
dat er op allerlei plekken aan wordt gewerkt. 
Als belangrijkste dit jaar gold het werk aan het archief. Dat is nu voor het grootste gedeelte 
geordend en voor zover mogelijk gedigitaliseerd. De vraag is nu hoe we het aan 
belangstellenden ter beschikking kunnen en willen stellen. Door een enkeling wordt er al 
gebruik van gemaakt waarbij ook, tegen een kleine vergoeding, scans van objecten geleverd 
werden. 
Onze jaarlijkse (verjaardags-)bijeenkomst werd door een twintigtal mensen bezocht. Naast 
een inhoudelijk deel is de bijeenkomst dit jaar ook gebruikt om het vormen van een 
“vriendenkring” met belangstellenden te onderzoeken. Dat heeft geleid tot een tweetal 
initiatieven naast vele goede suggesties. Ten eerste is er een financiële groep gevormd. Een 
tweede groepje gaat aan een internationale conferentie werken. Inhoud van de conferentie 
is dan: huidige onderzoeken en resultaten op het gebied van de antroposofisch 
georiënteerde astronomie als ook leven en werk van Elisabeth Vreede. Binnen de 
conferentie komt dan een tentoonstelling. 
Tot slot mogen we met genoegen constateren dat de verkoop van het boek van Elisabeth 
Vreede door blijft gaan zonder dat het meteen een hele hoge vlucht neemt. We zoeken of 
het zinvol is andere materialen via het instituut ten verkoop aan te bieden. 
Helaas werd door de firma Software AG in eerste instantie afwijzend gereageerd op de 
aanvraag ter ondersteuning van onderzoek naar de lemniskatische bewegingen van de 
planeten. Voor hen is dat onderzoek al verricht waar onderzoekers in onze kring anders over 
denken. We zoeken een weg alsnog financiële ondersteuning voor de onderzoeker(s) te 
verkrijgen. 
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Onze plannen voor komend jaar. 
 
Er zijn natuurlijk een aantal activiteiten die als vanzelfsprekend voortgang vinden in het 
komende jaar. 
We hebben een website die langzaam maar zeker de vorm krijgt die we graag willen en 
waarop we werk of bijdragen van mensen kunnen plaatsen. Het is nog steeds een beetje een 
zoektocht wat de criteria zijn om tot publicatie over te gaan. In principe willen we ons niet 
met de inhoud bemoeien zo lang die duidelijk met onze doelstellingen samenvalt. Er zijn wel 
bepaalde formuleringen waar we als instituut voor staan, die in onze doelstelling op een 
bepaalde wijze geformuleerd zijn en waarbij we dus verwachten dat zo’n formulering 
gerespecteerd wordt. Het entameren van schrijvers om gebruik te maken van onze website 
is een doelstelling voor komend jaar. 
Aan het archief van Elisabeth Vreede dat we graag bekend en toegankelijk willen maken is in 
de afgelopen jaren al druk gewerkt. Er is gesystematiseerd en gedigitaliseerd en dat proces is 
nog niet af en zal dus in het komende jaar worden voortgezet. Daarnaast dringt zich nu ook 
de vraag op hoe en op welke voorwaarden we een en ander toegankelijk kunnen maken 
zodat mensen er ook werkelijk gebruik van maken. 
Een nieuw idee is te starten met een vertaling van boekjes en boeken over het leven en werk 
van Elisabeth Vreede. In de Duitse taal is werk voorhanden dat nog niet in het Nederlands 
beschikbaar is. In de komende tijd worden mogelijkheden en moeilijkheden onderzocht.  
Een basisdoel van onze stichting is het stimuleren van onderzoek naar een spiritualisering 
van de astronomie, gezien vanuit antroposofisch gezichtspunt. Een mogelijk 
onderzoeksterrein is hier de vraag naar de sterrenconstellaties ten tijde van voordrachten 
van Rudolf Steiner. Vooralsnog is dit een oproep. 
Sinds kort hebben we een financiële groep die onder meer garant staat om de bureaukosten 
van de stichting te dekken, wanneer hiervoor onvoldoende giften worden ontvangen. Onder 
meer is het idee dat er een systeem bedacht en op de grond gezet wordt om per jaar 
ongeveer € 1.000,00 aan giften voor bureaukosten te ontvangen. Dat lijkt genoeg om het 
basiswerk te kunnen blijven uitvoeren. 
Er is ook een (inhoudelijk) voorbereidingsgroepje ontstaan die vorm wil gaan geven aan een 
conferentie die we al enige tijd geleden hebben bedacht. Dit zou een grote internationale 
conferentie moeten worden in het jaar 2023. In het komende jaar moeten de plannen vorm 
krijgen waarbij ook wordt gedacht aan een grotere tentoonstelling over leven en werk van 
Elisabeth Vreede. 
Beide groepjes zijn ontstaan uit een bijeenkomst waarbij we “vrienden” van de stichting 
hadden uitgenodigd om met ons mee te denken over koers en mogelijkheden van de 
stichting. Die bijeenkomst willen we graag herhalen en zo komen tot een “vriendenkring” die 
mee kan dragen aan de activiteiten van de stichting, zowel inhoudelijk als financieel. 
Het onderzoek naar mogelijke bijdragen van software AG om onderzoekswerk mogelijk te 
maken op het gebied van de antroposofisch georiënteerde astronomie blijft ook nog even 
hoog op onze agenda staan. 
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Financiële paragraaf. 
 
Jaarrekening 2021 
 
Inkomsten     Uitgaven 
 Rente   €       0,00  Reiskosten  €   277,78 
 Giften   €   750,00  Instituutskosten €     57,38 
 Periodieke giften €   130,00  Bankkosten  €   194,82 
 Verkoop  €   273,00  Materialen  €   254,50 

Overig   €     68,55  Archief   €   595,80  
       Website  €   168,03 

 
Totaal   € 1221,55  Totaal   € 1729,31 

 
 
Resultaat: Negatief 507,76 
 
 
Aangezien het enige bezit bestaat uit het bedrag op de bankrekening verschijnt het 
negatieve resultaat dus als het mindere saldo op deze rekening op 01-01-2022 ten opzichte 
van het saldo op 01-01-2021. 
 
Saldo rekening 01-01-2021:   € 4699,29 
Saldo rekening 01-01-2022:  € 4191,53 
 
Verschil:    -€   507,76 
 
 
Toelichting. 
De pogingen om grotere bedragen van sponsoren te ontvangen om onderzoekers in hun 
werk te ondersteunen hebben in het afgelopen jaar nog niet tot resultaten geleid. Vandaar 
dat alleen de activiteiten rondom het bekend maken van het werk van Elisabeth Vreede tot 
hun recht gekomen zijn. Via een jaarlijkse bijeenkomst, het ontsluiten en beschikbaar stellen 
van het archief, de presentaties op de website en het verzorgen van het “Vreedebericht” 
treden we als instituut naar buiten om het werk van Elisabeth Vreede te tonen. Dat de 
kosten om dit draaiend te houden relatief hoog uitvallen is dan ook niet verwonderlijk. De 
reiskosten betreffen voor een deel vergoedingen voor bestuursleden maar ook 
vergoedingen voor hen die het werk verrichten. De kosten voor materialen zijn ook ten 
behoeve van het werk volgens doelstelling. 
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Vooruitblik in financiële zin.  
De Begroting 2022 
 
Inkomsten     Uitgaven 
 Rente   €          0,00  Reiskosten  €   300,00 
 Giften   €   1750,00  Website  €   800,00 
 Periodieke giften €   1250,00  Archief   € 1000,00 
 Verkoop  €     500,00  Materialen  €   250,00 

Overig   €     500,00  Bankkosten  €   250,00 
      Instituutskosten €     50,00 
      Congressen  € 1350,00 
Bijdrage software A €50.000,00 (PM) 
 
Totaal   €    4000,00  Totaal   € 4000,00 

 
 
Toelichting. 
De bedragen voor instituutskosten en reiskosten bestuur houden we zo laag mogelijk. Aan 
de bankkosten valt niet te ontkomen. Bij de reiskosten nemen we ook op de vergoedingen 
voor diegenen die bijdragen aan het werk en de vergoedingen voor degenen die die de 
inhoud van de congressen verzorgen. Doordat we nu een “financiële groep” ingericht 
hebben mogen we een verhoging van de giften verwachten. De (PM) bijdrage software AG 
betreft een lopende aanvraag bedoeld voor het werk van onderzoekers.  


