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Jaarverslag
De Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (Het NatuurCollege) is opgericht op 30 november
2000.
Volgens art. 2 van de statuten stelt de stichting zich ten doel


het (doen) organiseren en faciliteren van leeractiviteiten en projecten die ertoe bijdragen dat
mensen zich bewust worden van de natuur in en om hen heen, van Al dat is en van de
onderlinge relatie;



het bijdragen aan het tot stand komen van en het deel uitmaken van een nationaal en
internationaal platform dat de hiervoor geformuleerde doelstelling ondersteunt;



het verrichten van alle verdere handelingen die daarmee in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In 2007 is de Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation door de Belastingdienst Utrecht-Gooi
te Amersfoort vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht. Per 1 april 2003 is de stichting uit
het ondernemingsbestand voor de omzetbelasting van de Belastingdienst verwijderd.
Vanaf 2007 is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in
artikel 32 lid 1, onderdeel 3 en artikel 33 lid 1, onderdeel 4 Successiewet 1956. Per 1 januari 2008
is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd. Dientengevolge geniet de stichting
een aantal fiscale voordelen op gebied van erf- en schenkbelasting.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
I.E.E. van Lippe-Biesterfeld
M.G.C. Schouten
A.J. Slomp
N.D. van Egmond
P. Blom
W.H. Ferwerda
F.C.J. Jansen
Th. van de Beek
A. de Witt
T. Muusse
Z. Khan

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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Verslag van activiteiten
NatuurCollege in 2018
In 2018 heeft het NatuurCollege weer op zeer diverse manieren én aan verschillende doelgroepen
haar boodschap en visie onder de aandacht gebracht. Jong, oud, in groepsverband en individueel,
via bijvoorbeeld lezingen, ingezonden stukken en interviews. Heel trots zijn we op onze twee
NatuurCollege’s gehouden in De Nieuwe Liefde te Amsterdam. In deze colleges hebben we
onderzocht welke onderliggende denkbeelden ten grondslag liggen aan de ecologische staat van
de Aarde én welke denkbeelden en daden kunnen helpen in de overgang naar een echt duurzame
samenleving. Tijdens het eerste NatuurCollege stond de ontmoeting tussen twee generaties
centraal; hoe komen deze samen tot een nieuw verhaal van hoop. Tijdens het tweede college werd
er gekeken naar een ‘paradigmaverandering’ of systeem-transformatie; hoe kan die er uit gaan
zien?
Het bestuur van het NatuurCollege is dit jaar uitgebreid met twee nieuwe leden Talitha Muusse
en Zairah Khan. Zij vormden samen met Annick de Witt, Froukje Jansen, Klaas van Egmond,
Matthijs Schouten, Willem Ferwerda, Albert Jan Slomp, Tom van de Beek, Peter Blom en Irene
van Lippe-Biesterfeld het bestuur van het NatuurCollege. Het NatuurCollege werkt graag samen
met andere partijen en individuen om de doelstellingen onder de aandacht te brengen en te
verwezenlijken. Het bestuur is dit jaar vier maal bij elkaar gekomen. Ook dit jaar heeft Susanne
van Eps-Habibe weer veel tijd en energie gestoken in het goed laten verlopen van de
werkzaamheden van het bestuur en in het bijzonder haar voorzitter.
Jongeren
Voor het NatuurCollege is het erg belangrijk om juist ook de jongeren te betrekken bij haar
werkzaamheden. Sterker nog, de jongeren geven vaak de richting aan. Veel van onze activiteiten
richten we daar dan ook op. Een mooi voorbeeld is het programma NatuurWijs. Het
NatuurCollege heeft aan de wieg gestaan van dit programma. NatuurWijs is sinds 2012 een
zelfstandige stichting maar is begonnen als een project vanuit het NatuurCollege om kinderen in
schoolverband de natuur te laten ontdekken onder begeleiding van een inspirerende en door het
NatuurCollege getrainde boswachter. Hart, hoofd en handen worden hier actief bij betrokken. Het
voornaamste doel is de condities te creëren waaronder kinderen hun eigen verbondenheid met de
natuur kunnen ervaren. Op deze manier worden de zaadjes van waardering voor de natuur zo
vroeg mogelijk gepland. De ambitie is om NatuurWijs onderdeel van het curriculum op het
basisonderwijs te laten worden, om zo alle kinderen in Nederland de kans te geven de
verwondering over de natuur jong te ontdekken.
Irene van Lippe-Biesterfeld geeft trainingen aan NatuurWijzers en zit daarnaast samen met prof.
Matthijs Schouten in het bestuur en Willem Ferwerda is ambassadeur voor NatuurWijs.
Daarnaast hebben we MBA studenten van RSM ontvangen in verband met het door hun gevolgde
Leadership retreat in Bergplaas en heeft prinses Irene gesproken tijdens de Nationale
Boomfeestdag in Oldambt, Groningen.
Ronde Tafelbijeenkomsten
Het NatuurCollege organiseert Ronde Tafelbijeenkomsten met vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de wetenschap. De gesprekken tijdens deze
bijeenkomsten hebben primair tot doel om diegenen in de samenleving die zich verwant voelen
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met de binnenkant van duurzaamheid met elkaar in contact te brengen en elkaar instrumenten te
geven om in eigen (werk)omgeving het thema duurzaamheid verder uit te dragen. In 2018 hebben
wij met de Time is Now Foundation twee Ronde Tafelbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
bijeenkomsten stonden de volgende vragen centraal; “Wat is voor ons duurzaamheidseducatie?,
Hoe beschouwen schoolleiders het begrip duurzaamheid en hun rol als mogelijke aanjager van
duurzame ontwikkeling?, Wat zijn op dit moment de uitdagingen en knelpunten voor
schoolleiders om duurzaamheid binnen het systeem door te voeren? Wat heeft de schoolleiding
nodig om duurzaamheid te kunnen prioriteren?”.
Lezingen en trainingen
Op verschillende manieren is er dit jaar samengewerkt met mensen en organisaties ter realisering
van bewustzijnsontwikkeling en mentaliteitsveranderingen. Naast de tweeluik “Duurzaamheid
van binnenuit’ die we hebben georganiseerd in de Nieuwe Liefde heeft Thalita een TEDx
gehouden in Haarlem. Tom, Susanne en Matthijs hebben een lezing en natuurbeleving in
Nationaal Park de Alde Feanen verzorgd en heeft Susanne een Mindfulnesswandeling
georganiseerd in Wassenaar.
Daarnaast zijn er lezingen, trainingen en workshops gegeven. Ook hebben we veel gesprekken
gevoerd met relevante organisaties zoals MVO Nederland en met minister Carola Schouten.
Media en Publicaties
Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en documentaires en af
en toe een optreden in de media. Er zijn in 2018 verschillende publicaties en interviews geweest
over de onderwerpen duurzaamheid en verbinding met de natuur. Klaas van Egmond is in gesprek
gegaan met Felix Rottenberg, Tom heeft in de ANWB Kampioen een interview gegeven in de
cyclus Wereldverbeteraars. Matthijs Schouten is geïnterviewd door Annemieke Schrijver in het
tv programma de Verwondering en Peter Blom heeft een artikel gepubliceerd op AFM.nl met als
titel: de volgende crisis kan zomaar een klimaatcrises zijn.’
Fête de la Nature
In 2013 werd het NatuurCollege initiator én samen met Groenfonds medeoprichter van de
stichting Fête de la Nature Nederland. In Frankrijk is Fête de la Nature al jaren een bekend
fenomeen. In het laatste weekend van mei gaat iedereen naar buiten, naar activiteiten om de hoek
of verder weg. Inmiddels is het festival overgewaaid naar Zwitserland en Portugal en nu dus ook
naar Nederland. Via dit initiatief worden duizenden mensen in heel Nederland uitgenodigd om de
natuur te vieren, van wilde natuur tot een stadspark. Dit is een laagdrempelig festival waarvan het
NatuurCollege de potentie ziet dat meer en meer mensen vanuit een positieve grondhouding
verbinding maken met de natuur. In 2014 was het eerste jaar dat Fête de la Nature officieel in
Nederland werd gevierd, daarna is het ieder jaar gegroeid. Nationaal Park De Alde Feanen was
hoofdlocatie voor het landelijke natuurfestival van deze vijfde editie van Fête de la Nature. Onder
de noemer “Vier De Alde Feanen” werd in het laatste weekend van mei een waar natuurfeest
gevierd ! Bezoekers van Fête de la Nature konden onder andere een overnachting met ultieme
natuurbeleving meemaken, een driegangendiner van streekprodukten op een bijzondere natuur
locatie nuttigen of een mindfulness wandeling maken, nestkastjes voor kleine beestjes maken, de
Alde Feanen bij nacht beleven en wild spotten. In totaal waren er 100 evenementen verdeeld over
heel Nederland.
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Verbinding
Vanuit verbondenheid met je eigen innerlijk is echte verbinding met je omgeving mogelijk en kan
richting aan de toekomst worden gegeven. Juist de natuur kan ons die verbondenheid en de
samenhang tussen alles als geen ander laten zien. En juist de natuur kan ons inspireren om niet
alleen als individu, maar ook als organisatie onze plek te vinden op en onze bijdrage te leveren
aan een Aarde die in balans is. Ook de komende jaren zal het NatuurCollege zich blijven inzetten
om genoemde doelstellingen te realiseren.

Den Haag, 17 juni 2019
Namens het bestuur:

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld

Voorzitter

M.G.C. Schouten

Vice-voorzitter

A.J. Slomp

Penningmeester
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Balans per 31 december 2018
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

31 december 2018
EUR
EUR

31 december 2017
EUR
EUR

Activa
Vlottende activa
Vorderingen

3.068

350

Effecten
Liquide middelen


262.245

234.367
96.905

262.595

334.340

Passiva
Vermogen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

1
2

115.000
215.334

115.000
144.005
259.005

330.334

3.590

4.006

262.595

334.340
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Staat van baten en lasten over het jaar 2018
2017

2018
EUR

EUR

EUR

EUR

Baten
Donaties, giften en sponsorbijdragen
Verkoop boeken
Dividend
Koersresultaat effecten
Overige baten

2.417
965
4.024
2.979

4.571
4.150
4.542
1.859

114

84
15.206

10.499

Lasten
Inkoop en overige kosten boeken
Algemene kosten

2.071

939

79.757

85.177
81.828

86.116

-71.329

-70.910

Saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve

-71.329
–

-70.910
–

Saldo ten laste van de Overige
reserves

-71.329

-70.910

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo van
baten en lasten
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Toelichting behorende tot de verkorte jaarrekening 2018
Verkorte jaarrekening
Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2018, die is opgenomen in de
jaarstukken 2018 van Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation.

Algemeen
Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation (hierna de stichting) is opgericht op 30 november
2000.
Per 1 januari 2008 is de stichting onder de nieuwe regeling wederom aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2010 is de status herbevestigd.
De activiteiten met betrekking tot het project NatuurWijs zijn ingaande 1 januari 2012
overgenomen door Stichting NatuurWijs.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 voor organisaties zonder
winststreven. In de jaarrekening is geen begroting opgenomen omdat de functie die door de
stichting aan de begroting wordt toegekend dat niet zinvol maakt.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Personeelbestand
Gedurende 2018 heeft de stichting evenals in 2017 geen personeelsleden in dienst.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
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Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële waarde. De lagere reële
waarde wordt per fonds vastgesteld.

Saldo van baten en lasten
Met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen wordt het resultaat
bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het verslagjaar. De baten en
lasten worden in zijn algemeenheid toegerekend aan het jaar waarin de activiteiten zijn ontplooid.
De lasten van inkoop, publicatie en samenstellen van boeken worden verantwoord in het jaar
waarin de lasten worden berekend aan de stichting.

Continuïteitsreserve
In lijn met de continuïteitsdoelstelling van de stichting heeft het bestuur van de stichting besloten
een reserve te vormen om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen en de continuïteit te
waarborgen.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor
de herziening gevolgen heeft.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting heeft geen verplichtingen welke niet in de balans zijn vermeld.

Bestemming saldo van baten en lasten
In de statuten is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het saldo van
baten en lasten.
Het saldo van baten en lasten over 2018 bedraagt EUR 71.329 negatief. Vooruitlopend op het
bestuursbesluit is dit negatieve saldo ten laste van de overige reserves gebracht.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
1

Continuïteitsreserve
2018
EUR

2017
EUR

Stand per 1 januari
T oevoeging uit overige reserves

115.000
–

115.000
–

Stand per 31 december

115.000

115.000

De reserve is in 2008 opgebouwd door dotatie van 75% van de bijdrage van de Stichting samenleven. In 2011 is de bijdrage van Stichting samen-leven geheel gedoteerd aan de
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is in 2012 verder opgehoogd door een toevoeging uit
de overige reserves.
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Overige reserves
2018
EUR

2017
EUR

Stand per 1 januari

215.334

286.244

Negatieve saldi van baten en lasten

-71.329

-70.910

Stand per 31 december

144.005

215.334

Den Haag, 17 juni 2019
Namens het bestuur:

I.E.E. van Lippe-Biesterfeld
Voorzitter

M.G.C. Schouten
Vice-voorzitter

A.J. Slomp
Penningmeester
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Overzicht van alle activiteiten
Faciliteren bij mentaliteitsveranderingen in organisaties
Het NatuurCollege ondersteunt organisaties bij het realiseren van bewustzijnsontwikkeling en
mentaliteitsverandering bij werknemers/studenten. Deze ondersteuning bestaat uit het geven van
trainingen, interne lezingen, het stimuleren van interne Ronde Tafelbijeenkomsten, publicaties in kranten
e/o magazines.
03-01-2018: TEDxHaarlem: Talitha
26-01-2018: Meeting MBA studenten van RSM ivm Leadership retreat Bergplaas: Susanne & Irene
14-03-2018: Boomfeestdag in Oldambt, Groningen: Susanne & Irene
28-03-2018: Meeting Jeroen Havekorn van Rijswijk van Aberkyn Wilderness Trails: Matthijs & Irene
25-05-2018: Opening Fête de la Nature in Leeuwarden: Tom & Matthijs
25-05-2018: Lezing en natuurbeleving Nationaal Park De Alde Feanen: Tom, Margret Notte, Susanne &
Matthijs
26-05-2018: Mindfulness wandeling in Meijendel, Wassenaar: Susanne
27-05-2018: Deep Time Walk – a history of the living Earth, Meijendel Wassenaar: Froukje & Annick
31-05-2018: Rondetafelbijeenkomst Time Is Now Foundation met NatuurCollege: Annick
31-08-2018: Afspraak MVO met Erwin van Overbeek: Susanne
12-10-2018: Voorgesprek Filantropisch event ABN Amro: Susanne & Irene
17-10-2018: Meeting Peter Derksen ivm Boomfeestdag: Susanne & Matthijs
17-10-2018: Meeting “leerstoel NC”: Klaas, Matthijs, Zairah, Willem, Susanne & Irene
29-10-2018: Meeting “event NC”: Mieke, Tom, Froukje & Susanne
03-11-2018: Tree Fest: Matthijs & Tom
21-11-2018: Programma ‘Duurzaamheid van binnenuit’ in De Nieuwe Liefde, Amsterdam: Albert Jan,
Susanne, Froukje, Klaas & Talitha
28-11-2018: Voorgesprek Victor Westhofflezing: Mieke & Irene
06-12-2018: Rondetafelbijeenkomst Time Is Now met NatuurCollege: Susanne & Matthijs
12-12-2018: Programma ‘Duurzaamheid van binnenuit’ in De Nieuwe Liefde, Amsterdam: Irene, Albert
Jan, Zairah, Susanne, Froukje, Peter & Annick
20-12-2018: Afspraak minister Carola Schouten: Matthijs, Willem, Klaas & Irene

Documentaires en publicaties
Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en documentaires.
In 2018 zijn de volgende publicaties verschenen:
03-02-2018: De Perfecte Storm, marathongesprek in 4 delen met Felix Rottenberg: Klaas
Febr 2018 : Interview ANWB Kampioen ‘Portretten wereldverbeteraars’: Tom
Maart 2018: Interview ASN Bank ‘Ik doe aan guerrilla-gardening’: Tom
16-04-2018: Publicatie Delicious Magazine ‘Lang leve de bestuivers’: Tom
12-09-2018: Publicatie Volkskrant ‘Het Klimaatakkoord wordt gesaboteerd…’: Klaas
07-10-2018: KRO-NCRV TV programma De Verwondering met Annemieke Schrijver: Matthijs
Nov 2018 : Publicatie AFM.nl ‘De volgende crisis kan zomaar een klimaatcrisis zijn’: Peter
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NatuurWijs bijdrage door Matthijs & Irene
27-02-2018: Bestuursvergadering NatuurWijs
12-06-2018: Meeting Keelin O’Connor
12-06-2018: Bestuursvergadering NatuurWijs
18-09-2018: Bestuursvergadering NatuurWijs
24 tm 28-09-2018: Training Spirit of Nature
27-11-2018: Bestuursvergadering NatuurWijs
NatuurWijs is begonnen als een project vanuit het NatuurCollege om kinderen in schoolverband de natuur
te laten ontdekken onder begeleiding van een inspirerende en door het NatuurCollege getrainde
boswachter. Hart, hoofd en handen worden hier actief bij betrokken. Het voornaamste doel is de condities
te creëren waaronder kinderen hun eigen verbondenheid met de natuur kunnen ervaren. Op deze manier
worden de zaadjes van waardering voor de natuur zo vroeg mogelijk gepland. De ambitie is om
NatuurWijs onderdeel van het curriculum op het basisonderwijs te laten worden, om zo alle kinderen in
Nederland de kans te geven de verwondering over de natuur jong te ontdekken.
Op 7 maart 2012 is NatuurWijs een zelfstandige stichting geworden, die vanuit het NatuurCollege wordt
ondersteund.

Bestuursvergaderingen
30-01-2018
23-05-2018
28-08-2018
28-11-2018
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