PROJECTOVERZICHT 2017

Jaaroverzicht projecten

In 2017 heeft Stichting De Zaaier 38 projectaanvragen ontvangen, afgezien van de ongeveer
20 aanvragen rond armoedebestrijding uit voornamelijk India en Afrika, die niet in
behandeling zijn genomen. Acht aanvragen zijn afgewezen, 30 zijn geheel, dan wel
gedeeltelijk toegekend.
In het verslagjaar heeft Stichting De Zaaier in totaal 12 projecten in Auroville subsidie
toegekend.

1 AUROVILLE

1.1

CULTUUR EN WETENSCHAPPEN

Project

Omschrijving

Micro-projects Portfolio

Jaarlijkse bijdrage aan de micro-projecten nu met
uitbreiding van de projecten in the Outreach

Organic farming

Comparatieve studie naar bodemverbetering voor
en door organic farming. Ondersteuning is voor
een jaar

Youth Link

Bijdrage voor het 2 jaar voor Core Team Support

10.072

Auroville 50 Jaar

Lustrumviering ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van Auroville

25.000
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EDUCATIE

Project

Omschrijving

Bedrag in
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Mobile Health and Healing

Onderwijs- en trainingsprogramma voor de lokale
bevolking ter bevordering van een gezonde leefstijl

1.989

Reach for the Stars
Scholarships

Studiefonds voor kinderen in de Outreach. Bedrag is
voor drie beurzen van drie jaar elk. Betreft de
periode 2017-2019 voor totaal:

3.079
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STEMLand – AAD

Werk in twee outreach scholen met als doel kinderen
te helpen zelf keuzes te maken in de exacte vakken
(sciences, technology en mathematics)

2.236

Auroville Village Action Group

Leerproject voor twaalf werkeloze vrouwen uit de
bioregio van Auroville. Zij krijgen lessen in naaien
van kleding en borduren met als doel een eigen
inkomen te verwerven.

4.842

1.3

INNOVATIE

Project

Omschrijving

Auroville Institute of Applied
Technology

Implementatie van een Duits onderwijssysteem

7.333

Rice Cultivation

Bevorderen van de productie van Ponni rijst
(belangrijk voor de zelfvoorziening van Auroville)

6.300

Foodlink Cold Storage

Bouwen van een koude cel om groenten en fruit vers
te houden en daarmee de zelfvoorziening in Auroville
te bevorderen

3.645

Demand Supply Side

IT applicatie voor Auroville’s voedselproductie.
Onderdeel van Aurostat. Dataverwerking in de
landbouw en voedselsector van Auroville

4.074
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OVERIGE PROJECTEN
CULTUUR EN WETENSCHAP

Project

Omschrijving

Bedrag

Universiteit voor Humanistiek,
Prof. Anne Goossensens

Bijdrage voor de uitgave van een boekje over
rituelen rond het levenseinde op basis van een
eerdere studie

5.000

Meria Bakker – PaltzBiënnale

Kunstproject op landgoed De Paltz in Soest met
als doel het betrekken van het publiek bij het
denkproces van de kunstenaar. Bij deze editie
zijn ook scholen en de HKU betrokken.

2.500

Welmoet Wartena

Studiebeurs voor PhD onderzoek aan het Royal
College of Art, London. De studie richt zich op
de invloed van het typografisch discourse in
publicaties van kunstenaars in zowel het
Verenigd Koninkrijk als in Nederland in de
periode 1920 tot nu

3.500
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Stichting Brink

Bijdrage voor een theaterproductie rond
rouwverwerking, ‘De Vrouw Die Alles Had’

2.500

AxionContinu i.s.m. Utrechts
Conservatorium

Bijdrage voor het project Mind the Music waarbij
muziekstudenten les geven aan mensen met
beginnende dementie die nog thuis wonen

1.440

Moritz Ebinger

Kunstproject met kinderen in Thailand

1.000

Stichting Isai Ma(i)yam

Bijdrage voor de aanschaf van traditionele
danskleding

1.278

Joseph Wresinski Stichting

Bijdrage aan de uitvoering van het sociaal
theater ‘De Omzieners’

875

Gilde Filantropie Oude Kerk

Samenwerking van diverse fondsen voor
activiteiten in de Oude Kerk in Amsterdam

1.000
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EDUCATIE

Project

Omschrijving

Safe School – Identi-tijd

Bijdrage voor het opzetten van een programma
voor scholen om pesten tegen te gaan

2.000

Coach4You Groningen

Bijdrage voor scholing van de coaches voor
schooljaar 2017-2018

1.500

Fonds Reisbeurzen voor
studenten ISS – Human
Rights, Gender and Conflict
Studies

Door veldwerk te verrichten in het
(ontwikkelings) land van herkomst en primaire
data te verzamelen verbetert de kwaliteit van
scripties van de studenten op het gebied van
vrouwenstudies. Door het stopzetten van de
subsidie hiervoor door het Netherlands
Fellowship Programme is dit zo belangrijke
veldwerk niet mogelijk voor de studenten.
Toegekend voor de duur van twee jaar voor
reisbeurzen voor excellente masterstudenten.
2017 was het tweede jaar
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SOCIALE PROJECTEN

Project

Omschrijving

Bedrag

Hein van Dongen –
Initiatiefgroep

Voorbereidend onderzoek Levensloopbestendig
Wonen van Stadsdorp Zuid

5.000

Stichting 'Vier het Leven'

Bijdrage voor het werven, binden en behouden
van vrijwilligers

7.500

LGBT Asylum Support

Bijdrage aan het uitvoeren van de doelstelling
om LGBT asielzoekers te ondersteunen

5.000

Zina – Ik Ontmoet Mij

Bijdrage om een ontwikkelingscursus voor
migrantenvrouwen op te zetten en te geven

5.000
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Moviera en Mevrouw Spijker

Een gezamenlijk project van beide stichtingen
(de een gericht op aanpak huiselijk geweld en de
ander een klusbedrijf door en voor vrouwen)
gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid
van vrouwen

2.892

Spiritual Emergence Network
(SEN)

Bijdrage voor de oprichting van de stichting en
bijbehorende publiciteit

1.000
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Stichting De Zaaier - Epe

Staat van baten en lasten 2017
(ten behoeve van publicatieverplichting ANBI)
Realisatie
2017
€
BATEN
Baten uit vermogensbeheer
Indirect beleggingsresultaat

81.047
562.135

Totaal baten (A)

643.182

LASTEN
Lasten uit hoofde van de doelstelling:
- Projecttoekenningen Auroville-projecten
- Projecttoekenningen Academie der kunsten
- Projecttoekenningen PILER
- Overige projecttoekenningen
- Projectvrijval

93.293
15.000
0
47.985
-3.000

Totaal lasten uit hoofde van de doelstelling
Overige lasten

153.278
58.170

Totaal lasten (B)

211.448

Saldo van baten en lasten

431.734 *

* Het resultaat van € 431.734 wordt toegevoegd aan het eigen eigen vermogen.
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Realisatie
2016
€
88.023
8.023
96.046

61.258
30.000
25.000
58.100
-13.035
161.323
39.189
200.512
-104.466
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