Stichting Kingfisher Foundation
Foundation for Phenomenology and Goethean Science

Jaarverslag 2012

Page 1 of 10

Bestuursverslag
De KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science beweegt zich
op de volgende twee werkterreinen:
1.

2.

Bevorderen van de ontwikkeling van de biokristallisatiemethode tot een wetenschappelijk
geaccepteerd instrument. Dit instrument wordt ontwikkeld om het organisatieniveau van
levende organismen in beeld te brengen, ten behoeve van de bepaling van productkwaliteit,
onder meer ten dienste van de biologische en biologisch-dynamische landbouw.
Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek in de gezondheidszorg en het publiceren van de
resultaten daarvan in drie categorieën Bolk’s Companions in het Companion-project.

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voorgenomen activiteiten op deze beide
werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) in 2012 besproken.
Stappen met betrekking tot de ontwikkeling en toepassing van de biokristallisatiemethode
1. Publicatie van het artikel 'Development of a Biocrystallisation Assay for Examining Effects of
Homeopathic Preparations Using Cress Seedlings' (http://dx.doi.org/doi:10.1155/2012/125945)
gepubliceerd in Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2012.
Hierin wordt de ontwikkeling en toepassing van een kristallisatietestsysteem voor
homeopathische verdunningen beschreven. Op basis van deze test konden twee D30 (10-30)
homeopathische verdunningen statistisch zeer significant van elkaar onderscheiden worden. De
sterkte van het onderscheidende signaal in combinatie met de gedegen proefopzet (dubbelblind,
uitgevoerd in twee onafhankelijke kristallisatielaboratoria over vijftien dagen) vormde een
unicum in het homeopathisch fundamentele onderzoek.
2. Het project 'Effects of heating and electromagnetic radiation on homeopathic preparations of
Stannum metallicum, as examined in a cress seedling / biocrystallisation test system', looptijd
2012-2013. Het vormt een vervolg op bovenstaand project.
Met dit project wordt een praktische toepassing van het ontwikkelde kristallisatietestsysteem
beoogd. Hierin wordt het effect van verhitting en elektromagnetische (GSM) straling op de
werking van dezelfde homeopathische verdunningen onderzocht.
3. Publicatie van het artikel 'Development of a structure analysis algorithm on structures from
CuCl22H2O
crystallization with
agricultural products' (http://dx.doi.org/10.1016/j.
compag.2012.11.003) in Computers and Electronics in Agriculture 2013.
Dit is een neerslag van de ontwikkeling en toepassing van structuuranalysesoftware voor de
beschrijving van kristallisatiebeelden. Deze software, die gebaseerd is op de visuele perceptie,
vormt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerdere textuuranalysesoftware.
4. Aanzet tot een wetenschappelijke artikel waarin de methodiek van Gestalt-beoordeling in
kristallisatiebeelden beschreven wordt. Deze methodiek is in het GESTE-project (Gestalt
Evaluation and Structure Evaluation) ontwikkeld.
Dit omvat tevens de praktische toepassing hiervan. Een voorbeeld hiervan is het karakteriseren
en leren waarnemen van de Gestalt-domeinen ‘veroudering’ en ‘rijping’, zoals deze zich
representeren in kristallisatiebeelden van diverse landbouwproducten.
5. Fondswerving van de tweede fase van het GESTE-project.
Hiervoor is in totaal € 15.000 van de benodigde € 257.000 geworven via de Kingfischer
Foundation en de Duitse Verein zur Entwicklung der bildschaffenden Methoden zur
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Qualitätsforschung. Hierdoor zal deze tweede fase beperkt worden tot een verdere toepassing
van de ontwikkelde Gestalt-domeinbeoordelingen op andere landbouwproducten in plaats van
de beoogde ontwikkeling van nieuwe Gestalt-domeinen.
Stappen met betrekking tot research en productie van Bolk’s Companions in 2012
1. Verschijning in 2012 van de Companion ‘Wholeness in Science’ in het Engels.
Dit is de eerste Companion in de serie Fundamental Companions.
2. Uitgave van de herdruk van de Companions Embryology, Anatomy, Physiology, The Healing
Process en Respiratory Disease. Deze zijn voor een deel sterk gewijzigd en nieuw opgemaakt.
3. Research voor Companions over hart- en vaatziekten en het endocriene systeem.
4. Deelname aan het project Health 3.0, dat zich baseert op Otto Scharmer’s ‘Theory U’, in het
kader van een grotere zichtbaarheid en het exploreren van een optimale terminologie.
5. Opzet voor uitwisseling en communicatie in samenspraak met PR-adviseur.
6. Coachingsgesprekken met de junior-onderzoekers door Marko van Gerven, Christa van Tellingen
en Guus van der Bie.
7. Onderwijs door de junior-onderzoekers aan opleidingen voor artsen en verschillende
therapierichtingen zowel in Nederland als in Hongarije en aan medische studenten aan de
Universiteit Utrecht. De senior-onderzoekers hebben hun onderwijsactiviteiten verder
voortgezet.
8. Het onderhouden van relaties met het Louis Bolk Instituut (LBI), de Kingfisher Foundation en de
Medische Sectie aan het Goetheanum , evenals die met de Universiteit Utrecht, de Universiteit
Witten-Herdecke en verschillende antroposofisch-medische opleidingen en met opleiders in
diverse Europese landen.
9. 24.000 downloads van de Companions via de website en verkoop van ruim 300 Companions. De
elf reeds uitgegeven Companions zijn: Embryology; Biochemistry; Anatomy; Physiology;
Immunology; Pharmacology; The Healing Process; Respiratory Disorders; Depressive Disorders;
Depressieve Stoornissen; Wholeness in Science.

Het bestuur heeft in 2012 drie maal vergaderd.
Het bestuur heeft op 24 april 2013 voor het boekjaar 2012 met algemene stemmen besloten af te
zien van controle en accordering door een accountant.
Bestuurssamenstelling gedurende 2012:
Guus van der Bie
Adri Dijkstra, penningmeester
Paul Doesburg
Christa van Heek – van Tellingen, vice-voorzitter
Machteld Huber, secretaris
Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Aldus vastgesteld op 24.04.2013.
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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)
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Financieel verslag

Balans per 31 december 2012
(bedragen in €)

Activa

31.12.2012

31.12.2011

P.M

P.M.

Lening u/g

6.000

7.500

Diverse vorderingen

4.024

2.361

Geldmiddelen

74.296

43.214

Totaal activa

84.320

53.075

8.170

8.113

Diverse schulden en transitoria

15.339

11.170

Overlopende projectkosten

60.811

33.792

Totaal passiva

84.320

53.075

Kristallisatielaboratorium

Passiva
Eigen vermogen
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Staat van baten en lasten over 2012
(bedragen in €)
2012

2011

Project Companions
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar 33.221
Baten
85.309
Lasten in boekjaar gemaakt
./. 80.623
Overlopende projectkosten naar volgend jaar ./. 37.907

29.700
95.840
./. 92.319
./. 33.221

Project GESTE 1
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
571
Baten
10.500
Lasten in boekjaar gemaakt
Overlopende projectkosten naar volgend jaar ./. 11.071

1.858
93.360
./. 94.647
./.
571

Project GESTE 2
Baten
10.000
Overlopende projectkosten naar volgend jaar ./. 10.000

-

Project Homeopathie
Baten
10.000
Lasten in boekjaar gemaakt
./. 8.167
Overlopende projectkosten naar volgend jaar ./. 1.833

-

Algemeen
Rente
Diverse kosten
Resultaat algemeen
Totaal resultaat

./.

640
583

./.

861
420

57

441

57

441
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Toelichting op de balans en de resultatenrekening
(bedragen in €)
De Stichting Kingfisher Foundation is opgericht op 24 december 2009. Deze jaarrekening betreft het
derde boekjaar over 2012.
Het financiële verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering op 24.04.2013.

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).
Lening u/g
Dit betreft betreft renteloze lening, oorspronkelijk groot € 7.500, aan het Crystal Lab ten behoeve
van de opzet en inrichting van een kristallisatielaboratorium. De lening is verstrekt in 2011. Aflossing
geschiedt in vijf gelijke jaarlijkse termijnen in de periode 2012 tot en met 2016. Er wordt afgezien
van invordering van de jaarlijkse termijn indien het fiscale resultaat van het Crystal Lab in het jaar
voorafgaande aan de terugbetaling minder is dan € 15.000. In het boekjaar 2012 is een
aflossingstermijn ontvangen, zodat de vordering ultimo 2012 nog € 6.000 bedraagt.
Diverse vorderingen
Louis Bolk Instituut, Companions
Rente
Totaal

31.12.2012
3.384
640
4.024

31.12.2011
1.500
861
2.361
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Vervolg toelichting balans
Geldmiddelen
Triodos Bank, rekening courant 39.04.49.989
Triodos Bank, spaarrekening 220.50.59.289
Totaal

31.12.2012
10.885
63.411
74.296

31.12.2011
165
43.049
43.214

8.113
57
8.170

7.672
441
8.113

Diverse schulden en transitoria
Companions, opdrachtne(e)m(st)ers
Companions, huur
Companions, overige
GESTE 1, statistiek en materiaalkosten
Overige
Totaal

3.830
10.999
247
263
15.339

3.485
19
7.463
203
11.170

Overlopende projectkosten
Companions
GESTE 1
GESTE 2
Homeopathie
Totaal

37.907
11.071
10.000
1.833
60.811

33.221
571
33.792

Passiva
Eigen vermogen
Vermogen bij aanvang van het boekjaar
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen bij afsluiting van het boekjaar
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Toelichting Staat van baten en lasten
2012
Project Companions
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Stichting Phoenix
Iona Stichting
Bernard Lievegoed Foundation
Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie
Raphaelstichting
Stichting Vrienden van Bronlaak
Louis Bolk Instituut, Companions
Geschonken uren

2011

33.221
15.000
20.000
30.000
7.500
10.000
1.884
925

29.700
20.000
25.000
30.000
7.500
10.000
2.000
1.340
-

85.309
Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers
Huur
Vertaal- en (her)drukkosten
Kosten acquisitie
Deelname congressen
Diversen

53.100
10.999
15.564
715
245

Overlopende projectkosten naar volgend jaar

95.840
72.768
11.000
7.426
625
500
-

./. 80.623
37.907

./. 92.319
33.221

571

1.858

Project GESTE 1
Overlopende projectkosten van voorgaand jaar
Baten
Stichting Phoenix
10.000
Verein zur Forderung der QualitatsforschungBildschaffende Methoden
Particulier
500

20.000
72.360
1.000
10.500

Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers incl. reiskosten
Kosten statisticus
Materiaal kosten
Kosten acquisitie

-

86.560
5.497
1.965
625
./.

Overlopende projectkosten naar volgend jaar

93.360

11.071

./. 94.647
571
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Vervolg toelichting Staat van baten en lasten
2012
Project GESTE 2
Baten
Stichting Phoenix

10.000

10.000
10.000

Overlopende projectkosten naar volgend jaar
Project Homeopathie
Baten
Stichting Phoenix

2011

10.000

-

10.000

Lasten in boekjaar gemaakt
Opdrachtne(e)m(st)ers

8.167

./.

Overlopende projectkosten naar volgend jaar

-

8.167
1.833

-

Algemeen
Algemene schenkingen
In 2012 zijn geen algemene schenkingen ontvangen.
Rente
Dit betreft de ontvangen rente op de spaarrekening.
Diverse kosten
Bankkosten
Kamer van Koophandel
Kosten website
Representatiekosten
ANBI advies
Totaal diverse kosten

122
24
247
55
135
583

122
27
255
15
419
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