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Jaarverslag
Algemeen
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

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
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Verslag van activiteiten
NatuurCollege in 2019
Voor het NatuurCollege was 2019 een zeer bijzonder jaar. Het jaar stond voor een
groot deel in het teken van transitie. Naast het feit dat we weer op verschillende
manieren onze visie onder de aandacht hebben gebracht bij de verschillende
doelgroepen hebben we ook nagedacht over hoe we ons gedachtegoed verder kunnen
brengen en breder in kunnen bedden in de samenleving. Dit heeft er toe geleid dat het
NatuurCollege toewerkt naar een leerstoel aan de universiteit van Wageningen, om zo
meer onderzoek en onderwijs plaats te kunnen laten vinden met betrekking tot de
mens-natuur relatie tegen de achtergrond van de duurzaamheidsvraagstukken. Het
feit dat het ministerie van LNV dit financieel wil ondersteunen omdat het ministerie
het belangrijk vindt om natuur een meer centrale plek in de maatschappij te geven is
voor ons een zeer belangrijke erkenning.
Het bestuur van het NatuurCollege bestaat uit de volgende leden; Tom van de Beek,
Peter Blom, Klaas van Egmond, Froukje Jansen, Willem Ferwerda, Zairah Khan, Talitha
Muusse, Matthijs Schouten, Albert Jan Slomp, Annick de Witt en de voorzitter Irene
van Lippe-Biesterfeld. 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. Mede dankzij Susanne van EpsHabibe zijn deze vergaderingen weer goed voorbereid en daardoor efficiënt en
inspirerend verlopen.

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 etc.
Mooie voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten met MBA studenten die in Bergplaas
(ZA) zijn geweest. De deelname van het NatuurCollege aan de Klimaatmars in
Amsterdam. Diverse activiteiten in het kader van de Nationale Boomfeestdag.
Lezingen in de Balie over ‘grond’ rechten, de Westhofflezing en diverse duurzaamheidscafés. Als klap op de vuurpijl was daar de bijzondere avond in Carré om een ode
te geven aan de natuur in samenwerking met Herman van Veen: het NatuurCollege
staat voor de verbinding van al het leven. Wij zijn natuur. De toekomst van het leven
op Aarde in al zijn diversiteit bepalen we samen. Het NatuurCollege wilde dit graag op
originele manier naar voren brengen, vieren en delen. Verschillende artiesten hebben
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ieder op hun eigen wijze invulling gegeven hieraan en vormden als het ware een uniek
poëtisch boeket.

Jongeren
Jongeren geven de richting aan en daarom vinden we het heel belangrijk om ze te
betrekken bij al onze werkzaamheden of we richten ons er specifiek op. 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 geplant. 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. In 2019 zijn er drie bestuursvergaderingen geweest, een terugkomdag en een werkdag voor het ontwikkelen van de
transculturele module. Het aantal kinderen dat in 2019 heeft meegedaan aan
NatuurWijs is enorm gestegen van 14.000 in 2018 naar ruim 18.500. De kinderen
trekken de natuur in met een NatuurWijzer en leren spelenderwijs de natuur kennen
en krijgen zo de kans zelf de verbondenheid tussen mens en natuur te ervaren. Er zijn
ruim 100 NatuurWijzers, veelal ZZP’ers actief in het hele land.

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 Talitha een TEDx gehouden in Haarlem. Tom, Susanne en Matthijs
hebben een lezing en natuurbeleving in Nationaal Park de Alde Feanen verzorgd en
Susanne heeft een Mindfulness wandeling 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.
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Media en Publicaties
Het NatuurCollege draagt zijn missie o.a. uit door middel van publicaties en
documentaires en af en toe een optreden in de media. Er zijn in 2019 verschillende
publicaties en interviews geweest over de onderwerpen duurzaamheid en verbinding
met de natuur. We hebben in de Telegraaf gestaan over de Klimaatmars en over de
activiteiten van Willem Ferwerda in Spanje; ‘Nederlander leidt strijd tegen Europese
woestijn’. Matthijs en Irene waren te zien in het televisieprogramma de Verwondering.
En bijna alle bestuursleden hebben op de een of andere manier van zich laten horen in
een van de landelijke dagbladen op het gebied van duurzaamheid.

Fête de la Nature
Ongeveer 33.000 mensen hebben dit weekend de meer dan 150 evenementen van Fête
de la Nature bezocht. De evenementen van het natuurfestival worden van onderop
door mensen zelf georganiseerd. De zesde editie van Fête de la Nature vond plaats van
24 tot en met 26 mei. Fête de la Nature is het grootste grassroots natuurfestival van
Nederland. Fête de la Nature is een gratis en open festival. Dat betekent dat iedereen
met een leuk idee een evenement in het groen kan organiseren. Op deze manier zorgt
Fête de la Nature voor meer draagvlak voor natuur en voor ontmoetingen tussen
mensen. Bezoekers van Fête de la Nature konden dit jaar onder andere libellen
spotten, de Alde Feanen bij nacht beleven, op insectensafari, een dansje wagen bij het
Ontpop Festival, aan natuuryoga in de duinen doen, een zwerfvuil kanotocht maken,
op kerkuilentocht of wildpluktocht, en naar een bijenfeest. Het Apostolisch Genootschap was dit jaar een bijzondere partner van Fête de la Nature. Deze editie vonden er
op 69 locaties van het Apostolisch Genootschap Fête- bijeenkomsten plaats om onze
verbondenheid met de natuur te vieren.

Toekomst
Het NatuurCollege is toe aan een nieuwe stap: samenwerking met de Universiteit van
Wageningen. Het bestuur zal in een nieuwe afgeslankte vorm doorgaan; ze zal een
adviesraad zijn voor de bijzondere leerstoel. De belangrijkste taak wordt het aanstellen
van een bijzonder hoogleraar voor een bijzondere leerstoel en het adviseren van het
NatureCollege (Engelse benaming voor het NatuurCollege). Dit is een onafhankelijke
maar aan de Wageningen Universiteit gelieerde faciliteit die zich richt op onderwijsvernieuwing rond het thema mens en natuur en op het organiseren van onderzoeksprojecten samen met partijen in de samenleving. Het NatureCollege zal nauw
samenwerken met de aan te stellen bijzondere hoogleraar.
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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 iedereen die betrokken was en is bij het NatuurCollege zich blijven inzetten
om genoemde doelstellingen te realiseren.

Den Haag, 29 juni 2020

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 2019
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

31 december 2019
EUR
EUR

31 december 2018
EUR
EUR

Activa
Vlottende activa
750
186.101

Vorderingen
Liquide middelen

350
262.245
186.851

262.595

Passiva
Vermogen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

1
2

115.000
67.566

115.000
144.005
182.566

259.005

4.285

3.590

186.851

262.595
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Staat van baten en lasten over het jaar 2019
2019
EUR

2018
EUR

EUR

EUR

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

21.637
91
129

2.417
965
4.024
2.979
114
21.857

10.499

Lasten
Kosten bijeenkomsten
Algemene kosten
Inkoop en overige kosten boeken

22.481
75.815
-

79.757
2.071
98.296

81.828

-76.439

-71.329

Saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve

-76.439
-

-71.329
-

Saldo ten laste van de
Overige reserves

-76.439

-71.329

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo
van baten en lasten

8

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation

Toelichting behorende tot de verkorte jaarrekening
2019
Verkorte jaarrekening
Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2019, die is opgenomen in
de jaarstukken 2019 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.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn C.1 voor Kleine
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.

Personeelsbestand
Gedurende 2019 heeft de stichting evenals in 2018 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.
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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.

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.

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 samenstelllen 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 rechten en verplichtingen
De stichting heeft geen rechten en verplichtingen die 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 2019 bedraagt EUR 76.439 negatief. Vooruitlopend
op het bestuursbesluit is dit negatieve saldo ten laste van de overige reserves gebracht.

10

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation

Toelichting op de balans per 31 december 2019
1

Continuïteitsreserve
2019
EUR

2018
EUR

Stand per 1 januari
Toevoeging 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
samen-leven. 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
2019
EUR
Stand per 1 januari
Negatieve saldi van baten en lasten
Stand per 31 december

2018
EUR

144.005
-76.439

215.334
-71.329

67.566

144.005

Wassenaar, 29 juni 2020

Namens het bestuur:
I.E.E. van Lippe-Biesterfeld
M.G.C. Schouten
A.J. Slomp
N.D. van Egmond
P. Blom
W.H. Ferwerda

Voorzitter
Vice-voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
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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 etc.
25-01-2019: Meeting MBA studenten Bergplaas: Susanne & Irene
29-01-2019: Meeting “leerstoel NC”: Irene, Klaas, Matthijs, Zairah, Willem & Susanne
30-01-2019: Interview Noa Maas: Irene
31-01-2019: Afspraak Kirsten Schuijt WWF: Matthijs & Irene
01-02-2019: Meeting Peter Derksen i.v.m. Boomfeestdag: Susanne
05-02-2019: Interview Geert Graveland & Machiel Hoek - Toekomstvormers: Mieke &
Irene
22-02-2019: Meeting Peter Derksen i.v.m. Boomfeestdag: Mieke & Matthijs
10-03-2019: Deelname Klimaatmars Amsterdam: bestuur NatuurCollege
12-03-2019: Afspraak Frank Aalderinks ivm Filantropie event: Susanne
13-03-2019: Deelname procesbegeleider Kinder Klimaattafel Boomfeestdag: Susanne
14-03-2019: Afspraak Renee Scheltema i.v.m. docu Normal Is Over: Susanne
26-03-2019: Lezing De Balie ‘Grond’rechten? – Hoe de uitputting van de Aarde tegen
te gaan: Willem
27-03-2019: Meeting “fundraising leerstoel NC”: Susanne, Albert Jan & Willem
28-03-2019: Rondetafelbijeenkomst Time Is Now met NatuurCollege: Annick &
Matthijs
29-03-2019: Filmopname documentaire van Roek Lips: Irene
10-04-2019: Event ABN Amro Filantropie in de Veldschuur, Leersum: Susanne & Irene
19-04-2019: Voorgesprek Noella Aarts ivm Victor Westhofflezing: Irene
24-04-2019: Voorgesprek Herman van Veen ivm voorstelling ‘Ode aan de Natuur’:
Susanne & Irene
01-05-2019: Nieuwsbrief NatuurCollege
02-05-2019: Interview Jacob Melissen: Mieke & Irene
02-05-2019: Voorgesprek Trees van Montfoort: Mieke & Irene
02-05-2019: Boekpresentatie Klaas in Teylers Museum, Haarlem: Zairah, Albert Jan,
Susanne & Irene
17-05-2019: Groeneveldlezing: Willem
18-05-2019: Lezing De kapel van de Sacramentskerk, Breda: Klaas
25-05-2019: Lezing Fête de la Nature i.s.w. met Apostolisch Genootschap in
Harderwijk: Matthijs
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26-05-2019: Wandeling Fête de la Nature i.sw. IVN & SBB bij Lentevreugd, Wassenaar:
Susanne
29-05-2019: Victor Westhofflezing “Hoe keren we het Antropoceen”: Irene
12-06-2019: MVO NL natuurbeleving : Susanne, Matthijs & Irene
26-06-2019: Meeting ivm leerstoel WUR: Klaas & Matthijs
08-07-2019: Meeting Herman van Veen, Dieuwertje & Fatemeh: Irene
05-09-2019: Meeting i.v.m. leerstoel WUR Arthur Mol: Irene & Matthijs
05-09-2019: Meeting i.v.m. leerstoel WUR Paul Roncken: Matthijs & Albert Jan
12-09-2019: Voorstelling ‘Een Ode aan de Natuur’, Koninklijke Theater Carré: bestuur
NatuurCollege
17-10-2019: Lezing duurzaamheidscafé Oegstgeest: Klaas
29-10-2019: Meeting ivm leerstoel WUR Paul Roncken & Esther Turnhout: Matthijs,
Peter, Albert Jan, Klaas, Susanne & Irene
02-12-2019: Meeting i.v.m. leerstoel WUR Paul Roncken & Esther Turnhout: Matthijs,
Willem, Albert Jan, Klaas, Susanne & Irene
09-12-2019: Afspraak Kirsten Schuijt WWF: Matthijs & Irene

Documentaires en publicaties
Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en
documentaires. In 2019 zijn de volgende publicaties verschenen:
12-02-2019: Publicatie Krant van de Aarde ‘Klimaat is niet de heilige graal’: Willem
01-03-2019: Heruitgave boek Spiegel van de natuur: Matthijs
07-03-2019: Publicatie Telegraaf ‘Claudia de Breij en prinses Irene steunen
klimaatmars’: Irene
12-03-2019: Publicatie interview Toekomstvormers ‘Ik denk dat het een groot
misverstand is waarin we terecht zijn gekomen’: Irene
27-04-2019: Publicatie website Sky High Creation ‘Homo Universalis; moreel kompas
voor een nieuwe Europese renaissance’: Klaas
30-04-2019: Publicatie De Volkskrant ‘Integreer natuur in steden en landschappen en
laat de natuur zo zelf voor de beste oplossing zorgen’: Annick
02-05-2019: Boek Homo Universalis, moreel kompas voor een nieuwe Europese
renaissance: Klaas
10-05-2019: Publicatie Telegraaf ‘Nederlander leidt strijd tegen Europese woestijn’:
Willem
24-05-2019: Publicatie Noordhollands Dagblad ‘Van wie is de natuur’: Matthijs
24-05-2019: Publicatie NRC Live ‘Een duurzaam kringloop kan niet grondgebonden
zijn’: Zairah
05-06-2019: Publicatie Friesch Dagblad ‘Crisis van ons ecosysteem is de moeder aller
bedreigingen’: Willem
23-06-2019: KRO-NCRV TV programma De Verwondering met Annemieke Schrijver:
Matthijs

13

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation

11-09-2019: Publicatie Algemeen Dagblad ‘Misschien is het leven op Aarde nog te
redden’: Irene
12-09-2019: KRO-NCRV TV programma Eva Jinek: Irene
16-09-2019: Nieuwsbericht Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit i.v.m.
leerstoel: Willem
17-09-2019: Persbericht Boomfeestdag ‘een eigen IreneBos voor 80-jarige prinses”:
Irene
29-09-2019: KRO-NCRV TV programma De Verwondering met Annemieke Schrijver:
Irene
09-10-2019: Podcast Club Groeneveld – Sublime gesprek met Louis Bijl de Vroe:
Matthijs
28-10-2019: Publicatie De Volkskrant ‘In een eindige wereld is het niet mogelijk om
eindeloos te groeien’: Klaas

NatuurWijs bijdrage door Matthijs & Irene
13-02-2019: Bestuursvergadering NatuurWijs
03-07-2019: Bestuursvergadering NatuurWijs
23-09-2019: Bestuursvergadering NatuurWijs
29-10-2019: Terugkomdag NatuurWijs
05-11-2019: Werkdag module ontwikkelen transcultureel 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 geplant. 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
05-02-2019
04-06-2019
12-09-2019
18-12-2019
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