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1 Voorwoord
Dit jaarverslag wordt met de leden in mei 2018 behandeld.

2 Algemene informatie
2.1

Statuten

Stichting Meta Odos is bij notariële akte van 20 september 2016 opgericht overeenkomstig
de op die datum vastgestelde statuten. De stichting houdt zetel in de gemeente Zeist en is
gevestigd te 3703 HH Zeist, Couwenhoven 6125. Stichting Meta Odos is ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66869420. Het
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer is 856732527 en heeft de ANBI status. Het banknummer is
NL24 TRIO 0777 8551 19.
2.2

ANBI

Stichting Meta Odos is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling. De stichting voldoet aan de eisen door de Belastingdienst gesteld. Dat betekent:
•
•
•

Publicatie op de internetsite: Zie hiervoor: www.meta-odos.com
Op de website is bekend gesteld: Naam en adres en RSIN: het fiscale ‘Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’.

Aan de website zijn aangehecht in de vorm van PDF documenten
•
•

Doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan;
Financiële verantwoording in de vorm van een bij de Kamer van Koophandel
gedeponeerd jaarverslag van de penningmeester, dat voldoet aan de daarvoor
geldende fiscale richtlijnen dienaangaande.

3 Structuur in het jaaroverzicht
Het jaaroverzicht moet aangeven hoe de Stichting Meta Odos zijn doelstellingen waarmaakt.
De Stichting heeft strategische , tactische en operationele doelstellingen. De rapportage van
de ontplooide activiteiten wordt gekoppeld aan deze doelstellingen.
3.1

Inleiding

Het werkseizoen loopt van 1 januari 2017 tot en 31-12-2017. De gebruikelijke activiteiten
voortgezet, zoals het geven van openbare lezingen in De Bilt alsook de besloten
studiebijeenkomsten in Zeist. Medewerking aan de Stichting staat open voor iedereen die
instemt met de doeleinden van de Stichting, en die het Beleidsplan van de Stichting
onderschrijft.
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3.2

De eerste 3 doelstellingen

De eerste drie doelstellingen zijn strategisch, ze luiden:
•

Het op basis van denken en beeldvorming gebaseerd onderricht leveren van inzicht
in verschillende antroposofische studiegebieden, in de betekenis van de
Mensenwijdingsdienst en in de Apocalyps van Johannes ………. ;

Voor de doelstelling 1, 2 en 3 zijn inmiddels boeken uitgegeven die als achtergrond van het
uit te werken lesmateriaal kunnen dienen, zodat planningen en voorgenomen activiteiten
ondersteund kunnen worden met verwijzingen naar hoofdstukken in deze boeken. Er zijn
vier boeken gepubliceerd:
•
•
•
•

Instrumentele Antroposofie ISBN 978-94-63450-35-5 NUR 720 (esoterie algemeen)
Instrumenteel Christendom ISBN 978-90-826465-1-1 NUR 707 (geloofsopbouw)
Instrumentele Apocalyps ISBN 978-90-826465-3-5 NUR 707 (geloofsopbouw)
Beleidsplan Stichting Meta Odos ISBN978-90-826465-0-4 NUR 719 (overige religies);
dit werk bevat naast de visie en de doelstellingen ook een productdefinitie van het te
realiseren lesmateriaal, een definitie van de doelgroepen en een plan van aanpak tot
en met 2018. Daarnaast is een presentatie beschikbaar voor wie Stichting Meta Odos
wil leren kennen. Deze presentatie is aangehecht aan de website als een
downloadbaar PDF document.

De boeken zijn allen PoD ‘s – de zogenaamde ‘Print on Demand’ boeken. Zodra ze besteld
worden, worden ze gedrukt. Ze kunnen overal in Nederland besteld worden, maar de voor
de Stichting gunstigste transactie is een bestelling bij www.boekenbestellen.nl .
De drukker is Pumbo1. De afbeeldingen, alsook de omslagen, worden door Libra, een lid van
de Stichting, verzorgd.
Het strategische plan van aanpak
Het strategische PVA is het visitekaartje van de Stichting. De Stichting heeft een
uitgangspunt, een visie, een beleidsplan gebaseerd op onderdelen van de GA2 van dr. R.
Steiner, kent een organisatorische, financiële en fiscale aanpak en werkt vanuit een didactiek
voor wat betreft het realiseren van de onderwijsdoelstellingen.
Het document ‘voorstellen_SMO_19diaas’ kan onder het tabblad ‘Organisatie’ van de
website gevonden worden.
3.3

De tactisch operationele doelstellingen

De overige (notarieel vastgelegde) doelstellingen betreffen:
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Zie http://www.pumbo.nl

Gesamtausgabe.
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•
•
•
•
•
•
•

Het (doen) organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten;
Het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding, onder andere door
gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
Het aanvragen van subsidies;
Het (doen) werven van fondsen;
Samenwerken met diverse organisaties en instellingen;
Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van het bestuur daartoe
bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.
Het organiseren van activiteiten en/of bijeenkomsten

De navolgende paragrafen behandelen de tot op heden verrichte activiteiten .
Lezingen in Zeist
Adres: Couwenhoven 6125 3703 HH Zeist. Aanvang: 10.00 uur.
Het programma betrof de behandeling van thema’s uit de Christologie.
Lezingen in De Bilt 2016/17
Adres: Zalencentrum “De Schakel” in de Bilt, Soestdijkseweg Zuid 29b, 3732 HD De Bilt.
Aanvang: 20:00 uur. Het programma betrof de behandeling van thema’s uit de Christologie.
Het aanvragen van subsidies
Stichting Meta Odos ontvangt geen overheidssubsidies (en nog geen subsidies van andere
organisaties).
Op 21 september 2017 is een aanvraag voor subsidie uitgegaan naar de van Tellingen-Pul
Stichting te Zeist om een geautomatiseerde omgeving te realiseren t.b.v. het
geesteswetenschappelijk onderwijs van de Stichting. Deze aanvraag is om onduidelijke
redenen afgewezen.
3.4

Samenwerking met derden
•

•

Henk van Oort, de bijeenkomst vond plaats op 18 maart 2017. Tijd: 11.00 tot 15.00 u.
Stichtse Vrije School – Socrateslaan 24 – 3707 GL – Zeist. Henk van Oort had een
andere agenda, dan die hij vrijgaf. We waren niet echt gekomen voor de wijze
waarop het Vrije School onderricht vorm gegeven wordt. Ook wilden we niet direct in
de werkwijze van de klassen-uren stappen. We wilden samenwerkingsverbanden
onderzoeken, maar dat kwam er niet van: een strak opgezette en voorgebakken
regie sloot elke creatieve aanpak uit.
Missie Wim Wolbrink: “Help de geest weer terug in de wereld.” De bijeenkomst vond
plaats op di 2 mei 2017 10:30 – 14:00 te HUB Twente Boulevard 1945 nr. 3 7511 AA
Enschede. Wim Wolbrink heeft een Vertelschool. Inmiddels zijn de eerste contacten
gelegd voor verdere samenwerking. Zo is in samenwerking met Wim een video
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geproduceerd, waarin de voorzitter zijn doodervaring in het licht van de leer van de
reïncarnatie uitspreekt3.
3.5

Het doen verrichten van alle verdere handelingen

Niet van toepassing.
3.6

Het (doen) werven van fondsen

Er zijn te weinig activiteiten ontwikkeld voor het verwerven van fondsen.
Fondswervingonline bestaat inmiddels vijftien jaar. Het is een belangrijke leverancier van
informatie over subsidies, fondsen en funding voor de organisatie of project. Om te kunnen
verkennen wat de mogelijkheden zijn, heeft de Stichting een abonnement voor een jaar
aangeschaft. De secretaris gaat aan de slag om voor het tweede kwartaal 2018 met
voorstellen te komen.

4 Bestuur, medewerkers en beloningsbeleid
4.1

Het bestuur

Drs. J.P. Otter voorzitter; Mevrouw Leonie Silkens, secretaris en Mr. J. H. Beijer RB
toezichthouder en penningmeester a.i.
De bestuursleden worden benoemd conform het gestelde in artikel 4 van de Statuten van
Stichting Meta Odos. De functie toezichthouder wordt vervuld door Mr. J.H. Beijer RB. Deze
treedt tevens op als adviseur van het bestuur. Ook wordt door hem de functie van
penningmeester ingevuld, totdat een nieuwe kandidaat gevonden is.
4.2

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid verricht door de bestuursleden en
vrijwilligers van Stichting Meta Odos conform het gestelde in artikel 3 van de Statuten van
de stichting. Zij krijgen geen vergoeding voor de door hen verrichte werkzaamheden. Er
worden geen vacatiegelden uitgekeerd. Noodzakelijk gemaakte kosten worden vergoed.
De toezichthouder en de penningmeester zijn tijdelijk ingehuurd. De vacature van
toezichthouder blijft vooralsnog ingevuld door de Heer Mr. J. H. Beijer RB.
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https://youtu.be/_mxvJzcmU0U
6

5 Verwachtingen
In 2018 hoopt de Stichting een samenwerking aan te gaan met verschillende Christelijke en
antroposofische organisaties. Ook hoopt de Stichting subsidies te verkrijgen voor het
ontwikkelen van lesmateriaal, het verbeteren van de website
Voorts wil de Stichting medio 2018 een officiële boekpresentatie organiseren. Ook wil het
bestuur de outlets vaststellen voor het nog te vervaardigen commerciële materiaal.
Commercieel moet gelezen worden als ‘voor de in het beleidsplan genoemde doelgroepen
aantrekkelijke uitnodigingen voor lezingen, cursussen, workshops, etc.’
Op de website van de Stichting zullen de agenda en de activiteiten van de Stichting worden
opgenomen.
De Stichting streeft naar een flexibelere automatiseringsomgeving met minder
afhankelijkheden.

6 Financiële verantwoording.
Zie de aangehechte publicatiebalans of anders de deponering bij de Kamer van
Koophandel.
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