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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting de Zaaier

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 3 9 8 6 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Springweg 7, 3511 VH Utrecht

Telefoonnummer

0 3 0 2 7 6 7 9 5 3

E-mailadres

secretariaat.dezaaier@xs4all.nl

Website (*)

www.stichtingdezaaier.nl

RSIN (**)

8 0 2 4 7 1 8 8 2

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland, India
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

dr. F.B.F.M. Schiphorst

Secretaris

M.E.H. Busch MA

Penningmeester

J.W. Pieterson

Algemeen bestuurslid

drs. C.A.M. Peters

Algemeen bestuurslid

IB 115 - 1Z*1FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de studie van de mens in zijn
psychologische en sociale aspecten en van zijn innerlijke belevingsmogelijkheden in de
meest ruime zin van het woord.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het uitgeven en doen uitgeven van boeken, geschriften, films en dergelijke over
onderwerpen, betrekking hebbend op het doel van de stichting;
b. het doen houden van ontmoetingen, conferenties en dergelijke;
c. alle andere wettige middelen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Toekennen van projectaanvragen en monitoren van de toegekende projecten.

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

Via baten uit vermogensbeheer.
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Algemeen (vervolg)

De projectaanvragen worden beoordeeld door het bestuur. Bij een positieve
beoordeling wordt een projecttoekenning gedaan.
Het fonds houdt effecten aan, uit het (directe) rendement worden projecttoekenningen
gefinancierd.





Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

https://www.stichtingdezaaier.nl/bibliotheek/bestanden/2020-23_Beleidsplan%20De%20Zaaier.pdf

Conform de vrijwilligersregeling.



Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.



Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.


1

https://www.stichtingdezaaier.nl/bibliotheek/bestanden/2020
%20SdZ.jaarverslag%20website.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrengsten beleggingen

€

75.000

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

21.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

54.000

Overige baten

€

Totale baten

€

54.000

€

954.591

€

1.625.338

Doelbesteding/giften/donaties

€

150.000

€

111.934

€

111.749

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

€

Afschrijvingen

€

€

€

Overige lasten

€

18.000

Totale lasten

€

182.000

–

+

€

974.454

€

19.863

€

954.591

€

–

+

€

1.645.434

€

20.096

€

1.625.338

€

–

+

Lasten

€
€

6.000

€

8.000

+

€

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-128.000

€

6.810

€

13.677

€

138.421

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

6.000

+

6.000

7.903

€

17.871

€

143.523

+
€

816.170

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

1.481.815
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Indirect beleggingsresultaat 2020 € 909.839; 2019 € 1.539.463.
Direct beleggingsresultaat 2020 € 64.615; 2019 € 105.971.
Door de coronapandemie bleven projecttoekenningen ca. € 38.000 achter bij de
begroting 2020.
De overige lasten (inclusief lasten vermogensbeheer) waren ca. € 11.000 lager dan
begroot.

Open
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Projectoverzicht 2020 - Stichting De Zaaier

Jaaroverzicht projecten
In 2020 heeft Stichting De Zaaier 36 projectaanvragen ontvangen, afgezien van de ongeveer 10
aanvragen rond armoedebestrijding uit voornamelijk India en Afrika, die niet in behandeling zijn
genomen. Zes aanvragen zijn afgewezen of aangehouden, 30 zijn toegekend, soms onder
voorwaarde dat de volledige begroting rond is. Van het totaal aantal aanvragen kwamen er 11 uit
Auroville.

PROJECTEN AUROVILLE
1

CULTUUR EN WETENSCHAP

Project

Omschrijving

Pashi Kapur Auroservice

3e jaar van het onderzoek naar de productiviteit van
Beema bamboe

2.777

Alain Bernard

Support towards integrated community development
for AVAG team

5.344

2

Bedrag in
euro 's

INNOVATIE

Project

Omschrijving

Bindu

Millets for All – onderzoek om de teelt en gebruik van
gierst te bevorderen

3.850

Hungarian Pavilion

Onderzoek naar de activiteiten van Auroville op het
terrein van SDG 6 (Clean Water and Sanitation)

1.952

Facilitator Maintenance

Bijdrage in de maintenance van deskundige
facilitators / dagvoozitters

4.574

Santé & Jocelyn

Support the Healer Within (Earthing en Shockwave)

4.608

2

Bedrag in
euro’s

Projectoverzicht 2020 - Stichting De Zaaier

Martin Scherfler, Auroville
Consulting

Bijdrage voor het bijhouden van de jaarlijkse uitstoot
van broeikasgassen van drie sectoren in Auroville
(waste, transport energy). Verbetering van de
methodiek en de introductie van een
monitoringsysteem

4.375

Gillian Chvat & Loes Overbeek

Waste Without Borders: bijdrage voor een
afvalverwerkingssysteem voor duurzame recylcing

3.884

3

SOCIALE PROJECTEN

Project

Omschrijving

Bridget et al.

Community Well Being, Agency and Gender Equality
through Sports: aanleg sportveld

Auroville Child Protection Team Opzetten van een dienst ter bescherming van het
kind
AVAG

Corona gerelateerde noodhulp

3

Bedrag in
euro’s
3.513
5.757
10.000
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OVERIGE PROJECTEN
1

CULTUUR EN WETENSCHAP
Project

Omschrijving

Jed Wentz (ACPA)

Internationale conferentie Actio! Actio! Actio!
Eurpean
Acting
Techniques
in
Historical
Perspective

5.000

Gabriel Paluk (ACPA)

Bijdrage voor de opnames van de composities van
Gabriel Paluk door het New European Ensemble

4.500

Via Rudolphi / Glashouwer
Producties

Dying is Absolutely Safe – theatervoorstelling in
twee delen

6.000

F-site

Productie van een podcast over vrouwen in de
geschiedenis

1.500

Joseph Wresinski Cultuur
Stichting

Theatherproductie Zie De Mens (van, voor en met
mensen met een multiculturele achtergrond die
leven in kansarme en kwetsbare situaties)

2.000

Damiet van Dalsum

Internationaal Microfestival Poppentheater 2020

1.200

Academy for Integrative
Medicine

Organisatie Congres Zelfhelend Vermogen

3.500

Stichting Filosofie &
Spiritualiteit (Universiteit
Leiden)

Organisatie van vijf Mini symposia

1.500

Mitchell Breedveld / Stichting
DAS Spectrum

Kunstproject Act of Becoming

1.500

Louis Bolk Instituut

Onderzoek Capoeira and its effect on positive
health for special educational needs (SEN)
children

5.000

Stichting Surinaamse
Genealogie
Jed Wentz / Stichting Musica
ad Rhenum
Aniela Helfrich

Jaarlijkse Konmakandra dag

1.500

Vervoer en onderzoek historische theaterdoeken

5.900

Bijdrage promotie onderzoek filosofie en kunst
over de dominante Europese discours over
migratie

4.400

Studievereniging Congo

Bijdrage congres over ‘pleasure’

1.500

4

Bedrag
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2

3

EDUCATIE
Project

Omschrijving

Bedrag

Inner Daddy Foundation

Bijdrage voor een reis naar Kaap Verdie van een
aantal Rotterdamse jongeren opgegroeid zonder
vader

3.000

Koninklijk Conservatorium

Bijdrage aan de kosten van het onderzoek van 7
Master studenten

5.300

SOCIALE PROJECTEN
Project

Omschrijving

DEET (Development of
Education and Environment
Trust)
Isai Ma(i)yam

Bijdrage voor het samenstellen van noodhulp
pakketten ivm de Corona pandemie

1.000

Bijdrage voor het samenstellen van noodhulp
paketten ivm de Corona pandemie

2.000

DEET (Development of
Education and Environment
Trust)

Startbijdrage voor een project om centra op te
zetten waarin kinderen ’s avonds begeleiding
kunnen krijgen bij het huiswerk maken.

5.000

5

Bedrag

