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Bestuursverslag 
In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2019 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 2019 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bijvoorbeeld voor de 
Research Conference van het Homeopathic Research Institute, waarbij de resultaten van 
lopend promotieonderzoek aan homeopathische preparaten gepresenteerd werden 
(London, UK), en lezingen voor de Kraaybeekerhof 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. In 2019 is een begin gemaakt van het 
tweede artikel van dit project met de werktitel: Kinaesthetic engagement in Gestalt 
evaluation outscores analytical ‘atomic feature’ evaluation in perceiving ageing in 
crystallisation images of agricultural products. In dit artikel beschrijven wij de wijze waarop 
een inlevende houding getraind en toegepast kan worden in de visuele beoordeling van 
kristallisatiebeelden. Kristallisatiebeelden van in toenemende mate verouderde tarwe en 
rucolamonsters konden met een inlevende houding tot een hogere mate correct 
gerangschikt worden dan wanneer er naar individuele verouderingskenmerken gekeken 
werd. 

In dit artikel is tevens gekeken naar de toepasbaarheid van de 4-stapsmethode zoals 
uitgewerkt door de Companiongroep. 
 
3. Project PROPAR (PROcesses and PARameters) 

Dit project richt zich op het onderzoeken van de factoren die van invloed zijn op het 
ontstaan van het kristallisatiebeeld. In 2019 is het tweede artikel van dit project 
gepubliceerd: Crystallization patterns of an aqueous dihydrate cupric chloride solution in the 
presence of different amounts of Bovine Serum Albumin 
https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125272  

Verschillende combinaties van runderserumeiwit en CuCl2·leveren verschillende, 
onderscheidbare patronen op, waarbij de invloed van beide stoffen op de ontstane beelden 
onderscheiden konden worden. Dit maakt een beter begrip mogelijk van de factoren die de 
vorming van kristallisatiepatronen in het algemeen beïnvloeden. 
 

https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125272#_blank
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4. Promotieonderzoek naar het effect van hitte en GSM-telefoonstraling op 
homeopathische verdunningen 

In 2019 is het eerste artikel van dit project gepubliceerd in een regulier (niet-homeopathie 
en/of integratieve geneeskunde gerelateerd) wetenschappelijk tijdschrift, wat des te 
opmerkelijker is, omdat het hier onderzoek betreft naar een homeopathische verdunning 
voorbij de materiële grens, of wel waarin geen actieve inhoudsstoffen meer detecteerbaar 
zijn: Empirical investigation of preparations produced according to the European 
Pharmacopoeia monograph 1038 in the European Journal of Pharmaceutical Sciences 
https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.104987  

Twee onafhankelijke kristallisatielaboratoria konden in twee onafhankelijke studies een 
reproduceerbare werking van een Tin D30-preparaat (10-30 verdunning van de 
oorspronkelijke stof) aantonen met behulp van de kristallisatiemethode. Deze baanbrekende 
resultaten wijzen op een veelbelovend potentieel van de kristallisatiemethode om bij te 
dragen aan fundamenteel homeopathisch onderzoek. 
 
 

II Research en productie van Bolk's Companions 

1. Publicaties 
1. In het internationale tijdschrift voor de heilpedagogie en sociaaltherapie is aandacht 

besteed aan het Instrument zur Beurteilung der kindlichen Konstitution 
(Seelenpflege 2/2019, Martin Niemeijer). 

2. In het Amerikaanse tijdschrift ‘Lilipoh’ is een artikel verschenen over de Companion 
Dementie. 
 

2. Belangrijkste nieuws uit de lopende projecten 

1. Companion over de 4-staps benadering, in theorie en de (medische) praktijk door 
Maurits in ’t Veld. Er ligt een eerste tekst, de medische voorbeelden moeten nog 
aangevuld worden. 

2. Companion Constitutiebeelden ‘Special Needs as Developmental Potential’ door 
Martin Niemeijer in samenwerking met Christina van Tellingen (red.) en Majella van 
Maaren (eindredacteur). De Engelse vertaling is uit. 

3. Project ondersteuning ‘Fenomenologie terug naar de schoolbanken’. Met 
ondersteuning van Guus van der Bie vanuit de CG is het nieuwe deel over ‘Evolutie’ 
zo goed als klaar. 

4. Companion ‘Hersenen en Bewustzijn’ door Arie Bos. De tekst groeit gestaag. 
 

3. Onderwijs   
Er werd net als in voorgaande jaren door de medewerkers frequent onderwijs gegeven in 
verschillende (Oost-) Europese landen. Meerdere Companion medewerkers namen deel aan 
de conferentie 'Goetheanismus und Anthroposophische Medizin' in Dornach in maart 2019. 
Deze conferentie was een samenwerkingsproject van de Naturwissenschaftliche Sektion en 
de Medizinische Sektion am Goetheanum. Thema was hoe wij Goetheanisme als methode in 
de natuurwetenschap en de geneeskunde praktiseren en in het onderwijs gebruiken. Guus 
van der Bie heeft een werkgroep geleid en een inleiding verzorgd.  

 

https://doi.org/10.1016/j.ejps.2019.104987#_blank
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4. Downloads van de websites blijven rond de 50.000 per jaar. 
 

5. Louis Bolk Instituut   
De samenwerking met het Louis Bolk Instituut (LBI). Via de website van het LBI worden de 
Companions veel gedownload. Ook is er van daar een directe link naar “de Boekerij” in 
Zutphen waar de Companions besteld kunnen worden. 

 

6. De Boekerij  
De Boekerij in Zutphen is een betrouwbaar verkooppunt voor de Companions in boekvorm. 
 

7. Universiteit Witten/Herdecke  
Er is een samenwerkingsovereenkomst met de Gerhard Kienle Lehrstuhl für Medizintheorie, 
Integrative Medizin und Anthroposophische Medizin aan de Universiteit van 
Witten/Herdecke onder leiding van Prof. Dr. med. Peter Heusser. Dit naar aanleiding van de 
samenwerking van Tom Scheffers en Dr. med. univ. Johannes Weinzirl rond het 
promotietraject dat als onderwerp ‘de milt’ heeft. 

 

8. Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en Academie Antroposofische 
Gezondheidszorg  

Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (Lectoraat), de Academie Antroposofische 
Gezondheidszorg (AAG) en de CG hebben elk specifieke kwaliteiten en vormen een soort 
organisatienetwerk ten behoeve van professionele kwaliteitsontwikkeling binnen de 
Antroposofische Geneeskunde. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een plan om de 
beeldvormende bespreking verder te onderzoeken. Pim Blomaard van het Lievegoed 
Onderzoekscentrum en Erik Baars van het Lectoraat zijn bezig met een onderzoeksvoorstel. 
 
 

III  Fenomenologie naar de schoolbanken  

 
Project Evolutie. Vanaf augustus 2016 heeft onze werkgroep toegewerkt naar een 
publicatie over evolutie. De huidige erfelijkheidsconcepten zoals deze op de scholen worden 
aangeleerd, hebben een vervreemdende boodschap. Ons streven was en is om een 
gefundeerd en herkenbaar beeld over erfelijkheid te beschrijven. 

Begin 2019 konden we onze ruwe versie aan meerdere dwarslezers voorleggen. Van hen 
ontvingen we bijval en opbouwende kritiek. Die hebben we ter harte genomen. 
Zo is in 2019 gewerkt aan verbetering van de teksten en ondertussen werd doorgestudeerd. 
Begin 2020 verwachten we dat we het boekje kunnen uitgeven. 
Het is in eerste instantie bedoeld voor leerkrachten Biologie maar we verwachten dat er 
bredere belangstelling zal zijn, omdat 'iedereen' wel zijn beeld heeft over evolutie. 
 

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:  Willem de Vletter, Guus van der Bie, Gert Adema 
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Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation 
 

Het bestuur heeft in 2019 2 maal vergaderd en onderhield verder contact via de email. 
 

Het bestuur heeft op 27-03-2020 voor het boekjaar 2019 met algemene stemmen besloten 
af te zien van controle en accordering door een accountant.  
 

Jaarverslag en jaarrekening 2019 zijn vastgesteld op 27-03-2020. 
 

Bestuurssamenstelling gedurende 2019: 
Paul Schmitz, voorzitter 

Nelleke van Olst, secretaris 

Ruth in ‘t Veld, penningmeester  
Paul Doesburg, 2e secretaris 

Christina van Heek van Tellingen, vicevoorzitter 

Machteld Huber, lid 

Martin Niemeijer, lid  

 

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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Arnhemsebovenweg 28   3971 MK Driebergen   Telefoon 0343-518219   info@admin-bleijenberg.nl 

 

 

      Aan het bestuur van: 

      Stichting Kingfisher Foundation 

      p/a Berkenlaan 35 

      3707 BB  ZEIST 

 

 

Samenstellingsverklaring 

Opdracht 
Conform uw opdracht hebben wij het financieel verslag 2019 van Stichting Kingfisher 

Foundation te Driebergen, bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de 

Staat van baten en lasten over 2019 met de toelichtingen, samengesteld. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur 

van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de 

volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het 

bestuur van de Stichting. 

 

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in 

overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de geldende standaard voor 

samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, 

verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de 

aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van het financieel verslag toegepaste 

grondslagen op basis van de door het bestuur verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van 

onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de 

jaarrekening kunnen verstrekken. 

 

Bevestiging 

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij het financieel verslag samengesteld 

onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaglegging zoals opgenomen in Titel 

9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 

 

Driebergen, 17 februari 2020 

 

Administratie-Adviesburo Bleijenberg 

 
W. Bleijenberg      
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Financieel verslag  

 

Balans per 31 december 2019 
(bedragen in €) 

 

Activa   31.12.2019  31.12.2018 

Kristallisatielaboratorium    P.M  P.M. 

Diverse vorderingen    -  -  

Geldmiddelen   80.570  67.121  

Totaal activa   80.570  67.121  

 

Passiva 

Eigen vermogen      1.543  1.288  

Diverse schulden en transitoria    5.486  9.241  

Overlopende projectkosten    73.541  56.592  

Totaal passiva    80.570  67.121 
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Staat van baten en lasten over 2019 

(bedragen in €) 

   2019     2018 

I Algemeen 

Bijdrage  -  -   

Rente  -  -   

Diverse kosten  -/-     1.458  -/-     3.903   
`  ------------- ------------- 
Resultaat algemeen   -/-     1.458  -/-     3.903  

II Projecten Biokristallisatie 

Project Propar 2016 

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar -  -   

Baten  27.450  12.280   

Lasten in boekjaar gemaakt  -/-   27.450  -/-   12.280   

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -  -   
`  ------------- ------------- 
   -  -  

III Project Bolk’s Companions 

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar 55.143  42.896   

Baten  141.845  66.043   

Lasten in boekjaar gemaakt  -/- 128.554  -/-   53.796   

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -/-   68.434  -/-   55.143   
`  ------------- ------------- 
   -  -  

IV Project Fenomenologie naar de schoolbanken 

Overlopende projectkosten voorgaand jaar           1.449  -/-        392   

Baten  1.445  4.640  

Lasten in boekjaar gemaakt  2.213  -/-     2.799   

Overlopende projectkosten naar volgend jaar -/-     5.107  -/-     1.449   
`  ------------- ------------- 
   -  -  

  ------------- ------------- 
Totaal resultaat   -/-     1.458     -/-     3.903  

  ======= ======= 
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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 in de bestuursvergadering op 27 maart 2020. 

 

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           31.12.2019                         31.12.2018 

Opbrengst boeken   -  - 

Totaal   -  -  

  



Page 10 of 13 

 

Vervolg toelichting balans 
 

Geldmiddelen                           31.12.2019                         31.12.2018 

Triodos Bank, rekening courant 39.04.49.989  41.112  27.663 

Triodos Bank, spaarrekening 220.50.59.289   39.458  39.458  

Totaal   80.570  67.121  

 

Passiva 
Eigen vermogen 

Vermogen bij aanvang van het boekjaar   1.288  5.191 

Extra bijdragen cf. bestuursbesluit 8 maart 2019  1.713  - 

Resultaat boekjaar   -/-      1.458  -/-      3.903  

Eigen vermogen bij afsluiting van het boekjaar  1.543  1.288  

 

Diverse schulden en transitoria 

Companions, opdrachtne(e)m(st)ers   4.456  4.560  

Companions, overige   -  3.319  

Schoolbanken, reiskosten   -  319 

Administratiekosten   1.000  1.000  

Overige   30  43  

Totaal   5.486  9.241  

Overlopende projectkosten 

II Project Biokristallisatie   -  -  

III Project Bolk’s Companions   68.434  55.143  

IV Project Fenomenologie in de schoolbanken  5.107  1.449  

Totaal   73.541  56.592  
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Toelichting Staat van baten en lasten 
   2019  2018 

 

I Algemeen 

Diverse kosten 

Bankkosten   116  113  

Kosten website   347  82  

Administratiekosten   932  1.102  

Reiskosten   34  - 

Relatiegeschenken   29  - 

Diversen   -  2.606 

Totaal diverse kosten   1.458  3.903   

  ======= ======= 
 

II Projecten Kristallisatie 

Project Propar 2016  

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar  -  -  

Baten 

Verein zur Forderung der Qualitätsforschung- 

  Projekt Propar 2016 Nr. 1  27.450  12.280   

   27.450  12.280 

Lasten in boekjaar gemaakt 

Opdrachtne(e)m(st)ers  27.450  12.280 

   -/-    27.450  -/-    12.280  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar  -     -  

  ======= ======= 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 12 of 13 

Vervolg toelichting Staat van baten en lasten 
   2019  2018  

 

III Project Companions 

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar  55.143  42.896  

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   -  -   

Geschonken uren*  75.900  PM  

Verkoop boeken  1.064  1.043  

Correctie boeken 2018   -/-       119  -  

   141.845  66.043  

Lasten in boekjaar gemaakt 

Opdrachtne(e)m(st)ers betaald  36.302  42.887   

Niet-betaalde, geschonken uren*  75.900  PM         

Huur en facilitaire diensten  1.598  1.511   

Vertaalkosten  1.048  3.752   

Drukkosten  6.561  2.932  

Acquisitie / PR  621  1.825   

Deelname congressen  2.076  -  

Reiskosten  306  622   

Website  233  267 

Diversen  247  - 

Corectie inzake posten 2018  2.480  - 

Extra bijdrage vermogen  1.182  -    

   -/-  128.554  -/-    53.796  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar  68.434  55.143    

  ======= ======= 
 

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

de betaalde uren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 13 of 13 

 

Vervolg toelichting Staat van baten en lasten 
   2019  2018  

 

IV Project Fenomenologie naar de schoolbanken 

Overlopende projectkosten van voorgaand jaar  1.449  -/-        392  

Baten 

Stichting Phoenix  -  2.000   

R. Steiner Pedagogie (schenking 2018)  500  - 

Verkoop boeken  1.326  1.663 

Correctie boekinkomsten 2018    -/-        500  977 

Correctie boekinkomsten 2018  119  - 

   1.445  4.640  

Lasten in boekjaar gemaakt 

Opdrachtne(e)m(st)ers, correctie  -/-    2.480  2.480   

Reiskosten  173  319 

Extra bijdrage vermogen  94  -    

     2.213  -/-     2.799  

Overlopende projectkosten naar volgend jaar  5.107  1.449     

  ======= ======= 


