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Bestuursverslag
In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2016 voorgenomen activiteiten op de
verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en Toepassing van de Biokristallisatiemethode
Hoofdpunten uit 2017 zijn kort samengevat.
1. Publicaties en Lezingen
1. Gepubliceerde resultaten laten zien dat verschillende homeopathische preparaten van elkaar
onderscheiden kunnen worden met behulp van de kristallisatiemethode, terwijl dit met
gangbare inhoudsstoffenanalyses niet mogelijk is. Sokol, AM., P. Doesburg, C. Scherr, S.
Baumgartner. Examination of specific effects of different homeopathic preparations on cress
seedlings with a CuCl2-biocrystallization assay. Proceedings of the XXX GIRI Meeting; 2016
Sep 09-11; Netherlands. Int J High Dilution Res. 2016;15(4):10-10. Als pdf down te loaden via
http://highdilution.org/index.php/ijhdr/article/view/838
2. De eerste resultaten van het KFF-gefinancierd project 'Processes and Parameters' zijn
ingediend ter publicatie. Deze publicatie belicht het principe en de randvoorwaarden van het
kristallisatieproces.
3. In 2017 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bijvoorbeeld voor de
Internationale Tagung Bildschaffende Methoden (Fulda, D), voor het opleidingsinstituut
Warmonderhof voor biologische en biologisch-dynamische landbouw, als Impulsbijdrage
tijdens de winterconferentie van de BD-vereniging, voor de VPRO Tegenlicht meet-up 'Boer
zoekt voedselflat', en voor Sonnevelt Opleidingen en de Kraaybekerhof Academie.
2. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)
Het GESTE-project focust op de vraag in hoeverre een inlevende houding bij de visuele
beoordeling van kristallisatiebeelden bruikbaar is, versterkt kan worden en
(wetenschappelijk) gecommuniceerd kan worden. De eerste resultaten zijn veelbelovend.
Een getraind panel blijkt tot hoge mate in staat kristallisatiebeelden afkomstig van tarwe en
druiven van biodynamische, biologische en gangbare herkomst systematisch correct toe te
kunnen wijzen.
3. Project PROPAR (PROcesses and PARameters)
Dit project richt zich op de verdere ontwikkeling van de biokristallisatiemethode tot
wetenschappelijk erkende methode voor de beoordeling van voedingskwaliteit.
Onderzoeksvragen daarbij zijn:
 Voor welke vraagstellingen en voedingsmonsters levert de kristallisatiemethode specifiek
nieuwe inzichten op?
 Hoe is het proces van kristallisatiebeeldvorming fysisch te begrijpen?
 Hoe kunnen de parameters voor dit kristallisatieproces geoptimaliseerd worden
De eerste resultaten zijn ingediend ter publicatie (zie hierboven).
4. Promotieonderzoek naar ‘Het Effect van Hitte en GSM-telefoonstraling op Homeopathische
Verdunningen’
Er is een promotieaanvraag ingediend voor P. Doesburg (Crystal Lab) bij de Universität
Witten-Herdecke (D) om de resultaten van het project Homeopathie en kristallisatie binnen
een PhD-traject te kunnen publiceren. In dit project is met behulp van de
kristallisatiemethode het effect van sterilisatie en GSM-telefoonstraling op homeopathische
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verdunningen onderzocht (zie http://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2015.12.014). Dit project is
een samenwerkingsproject van BRAD (DK), Crystal Lab (NL) en Iscador AG (CH).
Hierop voortbordurend wordt promotieonderzoek verricht naar de mate waarin
verschillende homeopathische verdunningen van elkaar onderscheiden kunnen worden o.a.
met behulp van de kristallisatiemethode, aangezien dit met conventionele
inhoudsstoffenanalyses niet mogelijk is. Dit project is een samenwerkingsproject van Crystal
Lab (NL), Iscador AG (CH) , de Universität Neuchatel (CH), en de Universität Witten-Herdecke
(D).



In 2018 wordt de eerste publicatie in dit kader verwacht.

II Research en productie van Bolk’s Companions
De hoofdpunten uit de activiteiten 2017 zijn samengevat.
1. Publicaties
Er werden een aantal artikelen gepubliceerd:
 Een artikel over Dementia and I en een over Depressive Disorders in het Tijdschrift
Integrale Geneeskunde.
 Het artikel The Healing Process van Tom Scheffers werd geredigeerd voor de website.
 In The New Physician, maandblad voor alle medisch studenten in de USA, verscheen een
artikel over antroposofische geneeskunde in samenwerking met Maya Cosentino MD op
verzoek van Caitlin Bevvino-Ring (onze vertaalster).
2. Verhuizing
 We verhuisden naar de Kraaybeekerhof te Driebergen vanwege de verhuizing van het
Louis Bolk Instituut naar Bunnik.
 Bestelde Companions worden in 2017 door De Nieuwe Boekerij verzonden.
 De Companion webpagina op de website van het Louis Bolk Instituut blijft bestaan.
3. Studenten
 Er hebben dit jaar weer een studente en een jonge arts meegedaan aan de maandelijkse
bijeenkomsten van de Bolk’s Companion Group.
 De contacten met de studentenwerkgroep zijn geïntensiveerd.
 Voor de PR en de website wordt gewerkt met twee jonge mensen.
4. 4-step benadering
 Er is verder gewerkt aan een filosofische onderbouwing en plaatsbepaling van de 4-step
als fenomenologische methode met Maurits in ’t Veld, gepromoveerd op gerelateerde
onderwerpen.
 Dit jaar werkten we aan Grenzen der Naturerkenntnis en Die Brücke zwischen der
Weltgeistigkeit und dem Physischen des Menschen, beiden een reeks voordrachten van
Rudolf Steiner en Taking Appearance Seriously (The Dynamic Way of Seeing in Goethe
and European Thought) van Henri Bortoft, Floris Books, 2012.
5. Samenwerking
 We nemen deel aan de werkgroep beeldvormende bespreking in samenwerking met
AAG, Lectoraat AG en de Seizoenen onder leiding van het Bernard Lievegoed
Onderzoekscentrum aan de VU.
 Medewerking wordt verleend aan een pagina over medische antropologie in relatie tot
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fenomenologie voor de onderzoekwebsite van de Medische Sectie aan het Goetheanum.
6. Organisatie
 Het initiatief-principe als werkvorm werkt goed en houden we aan.
 We zoeken naar een manier om onze werkvorm als zelfstandige onderzoeksgroep te
verstevigen.
 Vier medewerkers moesten om verschillende redenen voor kortere of langere tijd afzien
van actieve deelname aan ons werk. Een consolidatie van de groep vond plaats na
formulering van onze persoonlijke en gezamenlijke toekomstvisies voor de Bolk’s
Companions in het begin van de zomer van 2017.
7. Onderwijs
Er werd net als in voorgaande jaren door de medewerkers frequent onderwijs gegeven in
verschillende (Oost-)Europese landen.
8. Downloads van de websites stegen weer ten opzichte van vorig jaar tot nu 54.000/jaar.

III Ontwikkeling en toepassing van Fenomenologie in onderwijs
Project Fenomenologie naar de Schoolbanken
De activiteiten van de werkgroep 'Fenomenologie naar de schoolbanken' van 2017 zijn samengevat.
Boekje over Evolutie
Het boekje over Evolutie is vertraagd omdat er door een van de de auteurs aan onderwijsliteratuur
gewerkt kon worden, een project waarvoor rijkssubsidie was gegeven: een unieke kans die verzilverd
moest worden! Na die 'stagnatie' is er een doorstart gemaakt met het boekje over Evolutie voor
vakleerkrachten van de Bovenbouw en wellicht andere scholen.
Na de al verrichte en later voortgezette literatuurstudie en na de contacten met verschillende
wetenschappers was eind 2017 de tijd van 'schrijven en schrappen' aangebroken. Tijdens dat proces,
dat doorloopt in 2018, komen wij steeds weer nieuwe gegevens tegen die wij graag in het boekje
verwerken.
Omdat wij geen 'antroposofisch alternatief' voor de darwinistische visie evolutie willen en kunnen
geven, is het proces van schrijven extra gericht op een aantal vraagstellingen aangaande de
onaantastbaarheid van Darwins evolutietheorie. Ten aanzien van die vragen worden zoveel mogelijk
evolutionistisch feitenmateriaal en menskundig materiaal aangedragen. Het boekje in wording stelt
vraagtekens bij neo-darwinistische mechanismen, laat zwakten en fouten in de gedachtegang zien,
biedt veel materiaal uit de biologie om evolutie ook anders te leren zien. Vaak precies
andersom. Met name de vraagstelling wat in de evolutie de drijvende kracht achter de vormgeving is.
In het tweede deel worden de drijfveren van de mens verkend, als éénling tussen alle primaten. De
evolutie als zodanig wordt niet ter discussie gesteld, die geldt evenzeer voor ons. Scholieren wordt
de kans geboden kritisch na te denken over wat er geschreven staat en hoe plausibel het hen lijkt.
In 2018 zou het boekje het licht moeten zien. Waarschijnlijk in het najaar.
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Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation
Het bestuur heeft in 2017 tweemaal vergaderd en onderhield verder contact via de email.
Het bestuur heeft op 21.02.2018 voor het boekjaar 2017 met algemene stemmen besloten af te zien
van controle en accordering door een accountant.
Jaarverslag en jaarrekening 2017 zijn vastgesteld op respectievelijk 31.05.2018 en 21.02.2018.

Bestuurssamenstelling gedurende 2017:
Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Rob Kuipers, penningmeester (benoemd per 1 december 2016)
Machteld Huber, secretaris
Christina van Heek – van Tellingen, vice-voorzitter
Paul Doesburg, 2e secretaris
Aart van der Stel, lid (benoemd per 25 oktober 2017)

Algemeen
De Stichting Kingfisher Foundation is opgericht op 24 december 2009.

Kamer van Koophandel
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder
nummer 30277533.

Fiscale status
De Stichting is per beschikking van 10 mei 2010 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 voor
onbepaalde tijd aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.
(Brief Belastingdienst ’s-Hertogenbosch d.d. 10 mei 2010, kenmerk 8217.27.904)
Daarnaast is door de Belastingdienst vastgesteld (op basis van door de Stichting verstrekte
informatie) dat de Stichting:
- geen ondernemer is voor de omzetbelasting;
- geen inhoudingsplichtige is voor de loonheffingen;
- geen belastingplichtige is voor de vennootschapsbelasting.
(Brief Belastingdienst Amersfoort d.d. 5 mei 2010, kenmerk 10-00171)
Het fiscaal nummer van Stichting Kingfisher Foundation is 8217.27.904.
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Financieel verslag
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Balans per 31 december 2017
(bedragen in €)

Activa

31.12.2017

31.12.2016

Kristallisatielaboratorium

P.M

P.M.

Diverse vorderingen

372

30

Geldmiddelen

63.652

65.087

Totaal activa

64.024

65.117

5.191

6.775

Diverse schulden en transitoria

16.329

11.876

Overlopende projectkosten

42.504

46.466

Totaal passiva

64.024

65.117

Passiva
Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten over 2017
(bedragen in €)
2017
I Algemeen
Bijdrage
Rente
Diverse kosten
`
Resultaat algemeen

2016

-/- 1.584
-------------

2.121
30
-/- 1.333
-------------/-

1.584

II Projecten Biokristallisatie
A Project Appelsap bewerking
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Lasten in boekjaar gemaakt
Overlopende projectkosten naar volgend jaar
`
-------------

818

-------------

B Project Propar 2016
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar 19.140
Baten
20.910
Lasten in boekjaar gemaakt
-/- 40.050
Overlopende projectkosten naar volgend jaar
`
-------------

-

19.140
-/- 19.140
-------------

III Project Bolk’s Companions
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar 27.112
Baten
143.768
Lasten in boekjaar gemaakt
-/- 127.984
Overlopende projectkosten naar volgend jaar -/- 42.896
`
-------------

-

36.467
155.998
-/- 165.353
-/- 27.112
-------------

IV Project Fenomenologie naar de schoolbanken
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
214
Baten
785
Lasten in boekjaar gemaakt
-/- 1.391
Overlopende projectkosten naar volgend jaar
392
`
-------------

Totaal resultaat

-

3.704
4.155
-/- 7.645
-/214
-------------

-

-------------/- 1.584

------------818

=======

=======
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening
(bedragen in €)
De Stichting Kingfisher Foundation is opgericht op 24 december 2009.
Het financiële verslag is door het bestuur schriftelijk vastgesteld op 21 februari 2018.

Waarderingsgrondslagen
Waardering van bezittingen en schulden geschiedt tegen nominale waarde, onder aftrek van
voorzieningen wegens mogelijke oninbaarheid.
Schenkingen worden als baten verantwoord in het boekjaar waarin de schenking wordt ontvangen.
Kosten worden verantwoord in het boekjaar waar deze betrekking op hebben.
Nog niet bestede baten van projecten worden door middel van de post “Overlopende
projectkosten” doorgeschoven naar het volgende boekjaar. Deze overlopende projectkosten worden
in de balans en resultatenrekening afzonderlijk gepresenteerd.
Het resultaat wordt ten laste of ten gunste van het eigen vermogen geboekt.

Toelichting balans
Activa
Kristallisatielaboratorium
Dit betreft de inboedel ten behoeve van een kristallisatielaboratorium. De inboedel is in bruikleen
gegeven aan de heer Paul Doesburg (betreffende overeenkomst is gedateerd 7 september 2010).
Diverse vorderingen
Opbrengst boeken
Rente
Totaal

31.12.2017
372
372

31.12.2016
30
30
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Vervolg toelichting balans
Geldmiddelen
Triodos Bank, rekening courant 39.04.49.989
Triodos Bank, spaarrekening 220.50.59.289
Totaal

31.12.2017
14.193
49.459
63.652

31.12.2016
15.659
49.428
65.087

6.775
1.584
5.191

5.957
818
6.775

15.115
950
264
16.329

9.800
986
900
190
11.876

42.896
-/392
42.504

19.140
27.112
214
46.466

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen bij aanvang van het boekjaar
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen bij afsluiting van het boekjaar
Diverse schulden en transitoria
Companions, opdrachtne(e)m(st)ers
Companions, overige
Administratiekosten
Overige
Totaal
Overlopende projectkosten
II Project Biokristallisatie
III Project Bolk’s Companions
IV Project Fenomenologie in de schoolbanken
Totaal

-/-
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Toelichting Staat van baten en lasten
2017

2016

I Algemeen
Algemene schenkingen
In 2016 is een algemene schenking van € 2.121 ontvangen van Tijdschrift Antroposofische
Geneeskunde.
Rente
Dit betreft de ontvangen rente op de spaarrekening.
Diverse kosten
Bankkosten
Kosten website
Administratiekosten
Reiskosten
Relatiegeschenken
Kantoorkosten
Diversen
Totaal diverse kosten

II Projecten Kristallisatie
A Project Appelsap bewerking
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Verein zur Forderung der QualitatsforschungBildschaffende Methoden
Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers
Overlopende projectkosten naar volgend jaar

151
61
985
203
35
81
68
1.584
=======

164
195
900
74
1.333
=======

-

-

-

-

-

-

B Project Propar 2016
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Verein zur Forderung der QualitatsforschungProjekt Propar 2016 Nr. 1
20.910

=======

=======

19.140

-

19.140
20.910

Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers
Overlopende projectkosten naar volgend jaar

40.050

19.140
-

-/- 40.050
=======

19.140
=======
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Vervolg toelichting Staat van baten en lasten
2017
III Project Companions
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Stichting Phoenix
Iona Stichting
Triodos Foundation
Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie
Raphael Fonds
Vrienden van Bronlaak
Louis Bolk Instituut, Companions
Geschonken uren*
Verkoop boeken

2016

27.112
15.000
30.000
5.000
10.000
5.000
2.466
75.000
1.302

36.467
5.000
15.000
30.000
5.000
10.000
4.000
1.088
85.910
-

143.768
Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers betaald
Niet-betaalde, geschonken uren*
Huur en facilitaire diensten
Vertaalkosten
Drukkosten
Acquisitie / PR
Deelname congressen
Reiskosten
Website
Congresdeelname (correctie 2016)
Promotievideo
Diversen
Overlopende projectkosten naar volgend jaar

37.465
75.000
5.468
4.427
961
367
325
3.512
362

155.998
49.175
85.910
7.551
14.324
6.029
1.500
283
426
155
-

-/- 127.887
42.993
=======

-/- 165.353
27.112
=======

*) De geschonken uren betreft een inschatting van de niet-betaalde uren tegen hetzelfde tarief als
de betaalde uren.
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Vervolg toelichting Staat van baten en lasten
2017
IV Project Fenomenologie naar de schoolbanken
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Triodos Foundation
Verkoop boeken

2016

214
785

3.704
1.000
3.155

785
Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers
Kosten uitgave
Congresdeelname (correctie 2016)
Overlopende projectkosten naar volgend jaar

-/-

1.716
325

4.155
1.984
5.336
325

-/- 1.391
-/392
=======

-/-

7.645
214
=======
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