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Bestuurssamenstelling in 2016  

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Pallas werd in 2016 gevormd door:  

• Paulien Feimann, voorzitter; 

• Carel de Vink, secretaris/penningmeester; 

• Frouke Willemsen, bestuurslid. 

Per februari 2016 is Willem van den Kieboom toegetreden als kandidaat-bestuurslid. Frouke 

Willemsen heeft de-facto het bestuur verlaten.  

 
Doelstelling 
Ook in 2016 werkte de stichting binnen haar statutaire doelstelling:  

 “Het verzamelen van middelen ter bevordering van het antroposofisch gedachtegoed zoals dit onder 

andere gestalte krijgt op vrijescholen en kinderdagcentra op antroposofische basis, alles in de meest ruime 

zin. De Stichting beoogt niet het maken van winst”, zo staat in de statuten van de Stichting de doelstelling 

beschreven. 

Mede dankzij schenkingen van ouders kunnen bij Stichting Pallas aangesloten scholen een antroposofische 

invulling geven aan het onderwijs. Stichting Pallas verenigt vrijescholen voor primair onderwijs in Midden en 

Zuid Nederland. De Stichting Vrienden van Pallas is opgericht op 6 december 2013 en heeft fasegewijs de 

inning en aanwending van schenkingen ter hand genomen.  

mailto:info@vriendenvanpallas.nl
http://www.stichtingpallas.nl/
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Beleidsplan  

In 2016 werkte de stichting binnen de kaders van haar beleidsplan: 

De Stichting Vrienden van Pallas wil een bijdrage leveren aan het versterken van de kracht en eigenheid van 

de scholen zoals deze onder andere tot uiting komt in de pedagogiek, het kunstzinnig onderwijs, het 

periode-onderwijs, bewegingsonderwijs & euritmie, het religieus onderwijs en het vieren van de jaarfeesten. 

Het bestuur wil haar bijdrage leveren middels een transparante, ordentelijke en verantwoorde werkwijze in 

inning en toedeling van de schenkingen, een en ander passend binnen de ANBI-regelingen. 

De Nederlandse vrijescholen maken deel uit van een wereldwijde beweging van vrijescholen die zich laat 

inspireren door de menskundige inzichten van Rudolf Steiner. De scholen voldoen aan de wettelijke criteria 

(zoals deze door de overheid worden gesteld) en hebben het basisarrangement of zijn op weg daar naar toe. 

De scholen committeren zich aan de kerndoelen basisonderwijs. Deze zijn voor de vrijescholen beschreven 

in de publicatie ‘Ik zie rond in de wereld ‘ (2006). 

 
Financiële verantwoording 

In haar vergadering van 15 mei 2017 stelde het bestuur vast dat er in 2016 € 443.510,14 aan schenkingen is 

ontvangen (2015: € 393.495,51, verschil bedraagt € 50.014,63). Aan 16 vrijescholen is op basis van vooraf 

ingediende plannen een bedrag van € 470.990,00 ter beschikking gesteld. In 2015 ging het om een bedrag 

van € 366.450,00 (verschil € 104.540,00).  

In 2016 hebben de volgende scholen ook een aanvraag voor ondersteuning bij de stichting Vrienden van 

Pallas gedaan.  

- Vrije School Brabant in Eindhoven 

- Vrije School Peelland in Helmond 

- Vrije School Tiliander in Tilburg  

Aan de ‘nieuwe’ scholen is in 2016 een bedrag van € 43.500,00 ter beschikking gesteld.  
 
De schenkingen zijn aangewend voor de invulling van de antroposofische component van het onderwijs. De 
verschillende scholen geven op eigen wijze vorm aan de activiteiten, conform een jaarplan en een 
verantwoording die afgestemd worden met de lokale medezeggenschapsraad. De activiteiten worden mede 
mogelijk door de schenkingen. Veel voorkomende activiteiten zijn: 
- Vakles euritmie, met pianobegeleiding 
- Toepassing natuurlijke materialen in de lessen handarbeid 
- Toepassing antroposofische leermiddelen 
- Jaarfeesten  
- Kunstzinnig onderwijs 
- Muziekonderwijs 
De activiteiten vinden plaats in het gehele schooljaar.  
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Het kalenderjaar 2016 is het tweede volledige boekjaar voor de Stichting. De aandacht ging in 2016 uit naar 
het verder optimaliseren van de verschillende processen en procedures. Het proces van de totstandkoming 
en goedkeuren van de plannen tot het afleggen van verantwoording daarover van de directeur aan de 
Stichting Vrienden van Pallas is goed verlopen. De kwaliteit van de verantwoording kan nog op een hoger 
plan getild worden. In 2017 zullen hier nadere afspraken over gemaakt gaan worden. 
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Exploitatie 2016 
  INKOMSTEN 

   

 

Ontvangsten  € 443.510,14  
 

  

  
  

 

Totaal inkomsten 
 

 € 443.510,14  

     UITGAVEN 
   

 

Bijdragen aan Vrijescholen  € 470.990,00  
 

 

Kosten PR/website  €            54,45  
  Bankkosten  €      2.344,33   

 

  
 

 
Totaal uitgaven  € 473.388,78  

Resultaat 
  

€  -29.878,64  

   

Het resultaat is aan de algemene reserve onttrokken.   

     

     Balans 
 

2015 2016 

     ACTIVA 
   

 

Vaste activa  €                   -     €                   -    

 
Vlottende activa  

  

  

liquide middelen  €    39.598,17   €      9.719,53  

     

 

Totaal activa  €    39.598,17   €      9.719,53  

     PASSIVA 
   

 

Algemene reserve  €    39.598,17   €      9.719,53  

     

 

Totaal Passiva  €    39.598,17   €      9.719,53  

 
 
 
Het (negatieve) resultaat 2016 is onttrokken aan de algemene reserve. Dit is conform de doelstelling van de 
stichting om geen eigen vermogen op te bouwen.  
 
De bestuurders van de Stichting Vrienden van Pallas zijn onbezoldigd en ontvangen zonodig een 
onkostenvergoeding op basis van werkelijk gemaakte kosten.  Zie verder www. vriendenvanpallas.nl 
 
 
 


