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Bestuursverslag 
In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2018 voorgenomen activiteiten op de 
verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken. 
 

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode 
 
1. Publicaties en lezingen 

• In 2018 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bij voorbeeld voor de 1st 
International Conference on Biodynamic Research ‘Evolving agriculture and food - opening 
up biodynamic research’ (Dornach, CH) , voor Stichting Water een bijdrage aan een seminar 
over Water en Leven waarbij de resultaten van lopend promotieonderzoek aan 
homeopathische preparaten gepresenteerd werden (A’dam, NL),  lezingen voor Sonnevelt 
Opleidingen, de Kraaybekerhof Academie, en voor de ALV van patiëntenvereniging 
Antroposana. 

 
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. In 2018 is het eerste artikel van dit 
project gepubliceerd: Advanced panel training on visual Gestalt evaluation of 
biocrystallization images: ranking wheat samples from different extract decomposition 
stages and different production systems https://doi.org/10.1080/01448765.2018.1492457. 
In dit artikel demonstreren wij hoe een getraind visueel beoordelingspanel tot hoge mate 
systematisch in staat is gecodeerde kristallisatiebeelden van tarwemonsters afkomstig van 
gangbare, biologische en biodynamische teelt op kwalitatieve gronden van elkaar te 
kunnen onderscheiden. Hierbij blijken de kristallisatiebeelden van de biodynamische teelt, 
en in mindere mate van biologische teelt na een stresstest hun kristallisatiestructuur beter 
te kunnen handhaven dan tarwemonsters van gangbare oorsprong.  

 
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. In 2018 is 
het eerste artikel van dit project gepubliceerd: Influence of dewetting on the crystallization 
behavior of CuCl₂ in the presence of BSA during evaporation in a Petri dish 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e01102. Deze publicatie belicht het principe en de 
randvoorwaarden van het kristallisatieproces. 

 
4. Promotieonderzoek naar het effect van hitte en GSM-telefoonstraling op homeopathische 
verdunningen 

• Bij ons streven om te publiceren in reguliere (niet-homeopathie en/of integratieve 
geneeskunde gerelateerde) wetenschappelijke tijdschriften worden we geconfronteerd met 
een te verwachten aanzienlijke scepsis ten aanzien van dit type onderzoek. Als gevolg 
hiervan is ons artikel nog niet geaccepteerd voor een eerste review proces, wat niet 
bijdraagt aan het overbruggen van de evidence-kloof voor de werking van gepotentieerde 
middelen. Op dit moment onderzoeken we of we met aangepaste terminologie dit wel 
kunnen bereiken. 
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II Research en productie van Bolk's Companions 
 
1. Publicaties 

•  

• De Companion Van Beperking naar Ontwikkeling over de constitutiebeelden is in het 
Nederlands af. De Engelse vertaling is onderweg. 

• Er werden een drietal artikelen gepubliceerd: 
◦ Die Milz in Natur- und Geisteswissenschaft. Johannes Weinzirl, Tom Scheffers, Lydia 

Garnitschnig, Peter Heusser. Der Merkurstab 2018;71(2):110-119. DOI: 
https://doi.org/10.14271/DMS-20919-DE Het artikel The Healing Process van Tom 
Scheffers werd geredigeerd voor de website. 

◦ An instrument for dimensional diagnosis of a child’s constitution (ICC). Niemeijer, M. H., 
Baars, E. W., Hoekman, J. & Ruijssenaars, A. J. J. M. 22-Mar-2018 In: International 
Journal of Complementary & Alternative Medicine. 11, 2, p. 68-73  

◦ Niemeijer, M. H., Baars, E. W., Hoekman, J., & Ruijssenaars, A. J. J. M. (2018). Validity 
and Reliability of the Instrument for Assessing the Child’s Constitution (ICC): 
Individualising Processes in Diagnosing Children With a Developmental 
Disorder. International Journal of Studies in Nursing, 3(3), 172. 

◦  

 
2. Website 

• De nieuwe website is in de lucht: www.bolkscompanions.com 

• Downloads van de website, nu meer dan 57.000 per jaar van over de hele wereld, blijven 
stijgen ten opzichte van vorig jaar. 
 

3. Studenten 

• Er heeft dit jaar weer een jonge arts meegedaan aan de maandelijkse bijeenkomsten van 
de Bolk’s Companion Group. 

• De contacten met de studentenwerkgroep worden door Bolk’s Companion medewerkers 
verzorgd. 

 
4. 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. 

• Een pagina over medische antropologie op de onderzoekwebsite van de Medische Sectie 
aan het Goetheanum includeert informatie over de fenomenologische aanpak.  

 
5. Bestelling Companions 

• Bestelde Companions worden nu door de Boekerij in Zutphen verzonden. 
 
6. Organisatie 

• Het initiatief-principe als werkvorm houden we aan. 
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• We zijn blij dat er nieuwe mensen gevonden zijn voor vacante bestuursfuncties in de 
Kingfisher Foundation na het plotselinge overlijden van Max Rutgers van Rozenburg, de 
voorzitter, in het begin van 2018.  

 
7. 4-step benadering 

• We werken verder aan een filosofische onderbouwing en plaatsbepaling van de 4-step als 
fenomenologische methode met Maurits in ’t Veld. 

 
8. Onderwijs 

• Er werd net als in voorgaande jaren door medewerkers frequent onderwijs gegeven in 
verschillende (Oost-) Europese landen. 

 
 
 
 
 
 
 

III Werkgroep ‘Fenomenologie naar de schoolbanken’ 
 
Project 
Evolutie 

 
Doel 
Publicatie van een boekje over Evolutie voor vakleerkrachten van de Bovenbouw en wellicht 
andere scholen. En mogelijk voor andere belangstellenden in dit onderwerp. 
 
Evolutie krijgen de schoolkinderen met de paplepel naar binnen gegoten en zij komen van school 
met een gefixeerd beeld van de mens als 'naakte aap'. Noch het specifieke menselijk biologische, 
noch het psychologische of cultureel-spirituele wordt hen bewust gemaakt. Daarom arriveren 
eigenlijk alle studenten als 'klare Darwinisten' aan de universiteit. Het boekje in wording stelt bij 
die mensopvatting vraagtekens, laat zwakten en fouten in de gedachtegang zien, biedt veel 
biologisch materiaal om evolutie ook anders te leren zien. Doel is bewustwording van gegroeide 
vooroordelen bij gebrek aan informatie en een ook biologisch gefundeerd perspectief op een 
humaner mensbeeld. Leraren zullen materiaal vinden dat hen zelf aan het denken zet, zodat zij 
gemotiveerd en geïnformeerd het thema Evolutie kunnen aangaan. 
 
Stand van zaken 

Door de drie werkgroepleden wordt gestudeerd op en geschreven over evolutie. Het boekje nadert 
zijn voltooïing. Onlangs is meerdere mensen gevraagd om de voorlopige versie dwars te lezen. Dat 
heeft opgeleverd: vertrouwen enerzijds en concrete aanwijzingen ter verbetering anderzijds. 
Het blijkt voor ons heel moeilijk om in te schatten, hoe lang we nodig hebben. Veelbelovende 
nieuwe titels bieden soms weer nieuwe inzichten. Het kost ontzettend veel tijd en daarmee 
verdampt onze planning steeds. Dan denken we maar: Darwin deed er ruim 20 jaar over, voordat 
hij durfde te publiceren.  Wij hopen najaar 2019 het boekje uit te brengen. 
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Kosten 

We werken op basis van werkelijk gemaakte kosten. Voor de drukker en de vormgever zijn 
voldoende middelen uit schenkingen binnengekomen. De werkgroepleden declareren reiskosten. 
De schrijf- en studie-uren worden niet betaald. 
 
De werkgroep 

Guus van der Bie 

Gert Adema 

Willem de Vletter  
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Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation 
Het bestuur heeft in 2018 4 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email. 
 
Het bestuur heeft op 15-03-2019 voor het boekjaar 2018 met algemene stemmen besloten af te 
zien van controle en accordering door een accountant.  
 
Jaarverslag en jaarrekening 2018 zijn vastgesteld op 12-05-2019. 
 
Bestuurssamenstelling gedurende 2018: 
Max Rutgers van Rozenburg tot 1/3/2018; Paul Schmitz vanaf 4/7/2018, voorzitter 
Nelleke van Olst vanaf juni 2018, secretaris 

Rob Kuipers tot 28/02/2018; Ruth in ‘t Veld vanaf 1/9/2018, penningmeester  
Paul Doesburg, 2e secretaris 

Christina van Heek – van Tellingen, vicevoorzitter 
Machteld Huber, lid; waarnemend voorzitter 1/3/2018 tot 4/7/2018; waarnemend 
penningmeester 1/3/2018 tot 1/09/2018; 1e secretaris tot juni 2018 
Martin Niemeijer, lid vanaf 19/10/2018 

Aart van der Stel, lid tot 19/10/2018 

 

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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Samenstellingsverklaring
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Financieel verslag  
Balans per 31 december 2018 

(bedragen in €) 
 

Activa 31.12.2018 31.12.2017 

Kristallisatielaboratorium P.M. P.M. 

Diverse vorderingen  372 

Geldmiddelen 67.121 63.652 

Totaal activa 67.121 64.024 

   

Passiva   

Eigen vermogen 1.288 5.191 

Diverse schulden en transitoria 9.241 16.329 

Overlopende projectkosten 56.592 42.504 

Totaal passiva 67.121 64.024 
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Staat van baten en lasten over 2018 
(bedragen in €) 
 

 2018 2017 

I Algemeen     

Bijdrage -  -  

Rente -  -  

Diverse kosten -/-     3.903  
 

 -/-     1.584  

Resultaat algemeen  -/-     3.903 
 

 -/-     1.584 

     

II Projecten Biokristallisatie     

Project Propar     

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar -  19.140  

Baten 12.280  20.910  

Lasten in boekjaar gemaakt -/-   12.280  -/-   40.050  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -  -  

  -  - 

III Project Bolk’s Companions     

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar 42.896  27.112  

Baten 66.043  143.768  

Lasten in boekjaar gemaakt -/-   53.796  -/- 127.984  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -/-   55.143  -/-   42.896  

  -  - 

IV Project Fenomenologie naar de 
schoolbanken 

    

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar -/-        392  214  

Baten 4.640   785  

Lasten in boekjaar gemaakt -/-     2.799  -/-     1.391  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -/-     1.449          392  

  -  - 

Totaal resultaat  -/-     3.903   -/-     1.584 
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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 vastgesteld door het bestuur op 12 mei 2019. 
 

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  31.12.2018 31.12.2017 

Opbrengst boeken - 372 

Totaal - 372 

   

Geldmiddelen   

Triodos Bank, rekening courant 39.04.49.989 27.663 14.193 

Triodos Bank, spaarrekening 220.50.59.289 39.458 49.459 

Totaal 67.121 63.652 

   

Passiva   

Eigen vermogen   

Vermogen bij aanvang van het boekjaar   5.191 6.775 

Resultaat boekjaar -/-     3.903 -/-     1.584 

Eigen vermogen bij afsluiting van het boekjaar 1288 5.191 

   

Diverse schulden en transitoria   

Companions, opdrachtne(e)m(st)ers 4.560 15.115 
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Companions, overige 3.335 - 

Schoolbanken, reiskosten 319 - 

Administratiekosten 1.000 950 

Overige 27 264 

Totaal 9.241 16.329 

   

Overlopende projectkosten   

II Project Biokristallisatie - - 

III Project Bolk’s Companions 55.143 42.896 

IV Project Fenomenologie in de schoolbanken 1449 -/-        392 

Totaal 56.592 42.504 
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Toelichting Staat van baten en lasten 
 

 2018 2017 

I Algemeen     

Diverse kosten     

Bankkosten  113  151 

Kosten website  82  61 

Administratiekosten  1.102  985 

Reiskosten  -  203 

Relatiegeschenken  -  35 

Kantoorkosten  -  81 

Diversen  2.606  68 

Totaal diverse kosten  3.903  1.584 

     

II Projecten 
Kristallisatie 

    

Project Propar     

Overlopende 
projectkosten van 
voorgaand jaar 

 -  19.140 

Baten     

Verein zur Forderung 
der 
Qualitatsforschung-  
Projekt Propar 2016 
Nr. 1 

12.280  20.910  

  12.280  20.910 

Lasten in boekjaar 
gemaakt 

    

Opdrachtne(e)m(st)er
s 

12.280  40.050  

  -/-   12.280  -/-   40.050 

Overlopende 
projectkosten naar 
volgend jaar 

 -  - 

     

III Project 
Companions 
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Overlopende 
projectkosten van 
voorgaand jaar 

 42.896  27.112 

Baten     

Stichting Phoenix -    

Iona Stichting 15.000  15.000  

Stichting Triodos 
Foundation 

30.000  30.000  

Stichting ter 
Bevordering van de 
Heilpedagogie 

5.000  5.000  

Stichting 
Raphaelfonds 

10.000  10.000  

Vrienden van 
Bronlaak 

5.000  5.000  

Louis Bolk Instituut, 
Companions 

-  2.466  

Geschonken uren* PM  75.000  

Verkoop boeken 1.043  1.302  

  66.043  143.768 

Lasten in boekjaar 
gemaakt 

    

Opdrachtne(e)m(st)er
s  betaald 

42.887  37.465  

Niet-betaalde, 
geschonken uren* 

PM  75.000  

Huur en facilitaire 
diensten 

1.511  5.565  

Vertaalkosten 3.752  4.427  

Drukkosten 2.933  961  

Acquisitie / PR 1.825  367  

Deelname congressen -  -  

Reiskosten 622  -  

Website 267  -  

Congresdeelname 
(correctie 2016) 

-  325  

Promotievideo -  3.512  

Diversen -  362  

   -/-    53.796   -/-  127.984 
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Overlopende 
projectkosten naar 
volgend jaar 

 55.134  42.896 

     

*) De geschonken uren betreft een inschatting van de niet-betaalde uren tegen hetzelfde tarief als de 
betaalde uren. 

     

IV Project 
Fenomenologie naar 
de schoolbanken 

    

Overlopende 
projectkosten van 
voorgaand jaar 

 -/-        392  214 

Baten     

Stichting Phoenix 2.000  -  

Verkoop boeken 1.663  785  

Correctie oude jaren 977    

  4640  785 

Lasten in boekjaar 
gemaakt 

    

Opdrachtne(e)m(st)er
s 

2.480  -  

Reiskosten 319  -  

Kosten uitgave -  1.716  

Congresdeelname 
(correctie 2016 

    

  -/-     2.799  -/-     1.391 

  1449  392 
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