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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
20 jaar NatuurCollege
Dit jaar bestaat het NatuurCollege 20 jaar. Het NatuurCollege is in het jaar 2000
opgericht door Prinses Irene met als doel de relatie tussen mens en natuur te agenderen
en te versterken. De gedachte hierbij is dat die relatie van groot belang is voor de
ontwikkeling van de individuele mens, evenals voor de samenleving als geheel. De
huidige veelomvattende crisis gekenmerkt door problemen als klimaatverandering,
extreme ongelijkheid en eenzaamheid en grootschalig gebrek aan zingeving; wordt door
ons begrepen als in essentie voortkomend uit een verlies van contact met de natuur. Een
groeiende groep wetenschappers omschrijven dit fenomeen met de geologische term
Antropoceen: het tijdperk van overheersende menselijke invloed op wereldschaal. We
zien dat dit door de corona crisis extra wordt uitvergroot.
Binnen deze zienswijze is de duurzaamheidsproblematiek het gevolg van het verloren
gaan van het bewustzijn dat mens en natuur deel uitmaken van een onderling
verbonden, intrinsiek waardevol geheel. Deze ‘binnenkant van duurzaamheid’ is voor
de ontwikkeling van een florerende, toekomstbestendige samenleving even
onontbeerlijk als de technische en beleidsmatige ‘buitenkant.’ Het herstel van ons
contact met de natuur is dan ook van het allergrootste belang.
De afgelopen 20 jaar hebben we tal van activiteiten ondernomen om dit contact te
herstellen. We hebben organisaties ondersteuning gegeven bij het realiseren van
bewustzijnsontwikkeling en mentaliteitsverandering bij werknemers/studenten. We
hebben lezingen gegeven, duurzaamheid bijeenkomsten georganiseerd etc. Het
NatuurCollege draagt haar missie o.a. ook uit door middel van publicaties en
documentaires en af en toe een optreden in de media.
Jongeren zijn voor ons altijd heel belangrijk geweest. 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 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. Daar
zijn we heel trots op.
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We hebben ook Fête de la Nature naar Nederland gehaald. Dit is inmiddels het grootste
grassroots natuurfestival van Nederland. De evenementen van het natuurfestival
worden van onderop door mensen zelf georganiseerd en het 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. In 2020 werd Fête de la Nature voor het eerst in
het najaar gevierd op 4, 5 en 6 september en was het met 139 activiteiten echt een groot
natuurfeest.

Toekomst
Het jaar 2020 is in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor de wereld en voor
Nederland. Voor het NatuurCollege stond dit jaar in het teken van transitie naar de
institutionele wereld van onderwijs en onderzoek; het NatuurCollege Nieuwe Stijl. Een
kwartiermakersgroep van Wageningen Universiteit heeft voor ons een verkenning
uitgevoerd naar inhoud en de praktische kanten van een nieuw op te richten faciliteit
voor onderzoek en onderwijs met betrekking tot mens-natuur relaties tegen de
achtergrond van duurzaamheidsvraagstukken in het Antropoceen. Het gaat hierbij niet
alleen om het onderzoeken van bestaande relaties en ervaringen, maar ook om het
stimuleren van reflectie en het faciliteren van nieuwe transformatieve ervaringen.
Uiteindelijk is het doel om via onderzoek, leren en onderwijs een brede beweging te
stimuleren richting duurzame oplossingen, toekomstscenario’s en betere manieren
voor mens en natuur om samen te leven.
Vanuit mede-financierende partijen (o.a. ministerie LNV) is een voorwaarde
meegegeven dat de te ontwikkelen faciliteit voor studenten breed toegankelijk zal zijn
en samenwerking gezocht wordt met HBO- en MBO-opleidingen, met de Erasmus
Universiteit en Universiteit Nijmegen, alsmede met relevante maatschappelijke
partners (Staatsbosbeheer en het WereldNatuurFonds hebben medewerking toegezegd),
bedrijven en financiële instellingen. Kortom, de ambitie is om met het NatuurCollege
Nieuwe Stijl voorbij de groene bubbel te reiken en voorbij de scheiding in
onderwijsniveaus en instituten. De uitvoering zal zich richten op de ontwikkeling van
een wederzijdse relatie tussen fundamenteel onderzoek naar natuurrelaties en
innovatief en ervaringsgericht natuurinclusief onderwijs. In de opgeleverde
onderwijsverkenning is dit omschreven als een ‘groene relationele pedagogiek’.
Deze niet geringe ambitie betekent een grote verandering in de werkwijze van de
stichting. Praktisch betekent dit dat vroegere activiteiten sterk beperkt zijn ten gunste
van de nieuwe ontwikkelingen. Ook is het vroegere bestuur in omvang teruggebracht.
Nieuwe activiteiten richten zich op het actief onderzoeken en gunstig beïnvloeden van
de samenhang tussen kennis- en vaardigheidsdomeinen die nu nog te vaak gescheiden
bestaan en daarmee weinig integraal van aard zijn. Het NatuurCollege zal daarom in
2021 terughoudend zijn met het aangaan van nieuwe verplichtingen en toewerken naar
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het opzetten van een nieuwe uitvoeringssamenwerking onder leiding van een
uitvoerende directeur en een nog aan te stellen buitengewoon hoogleraar.
Het afgeslankte bestuur van het NatuurCollege bestaat uit de volgende leden: Peter
Blom, Klaas van Egmond, Willem Ferwerda, Matthijs Schouten, Albert Jan Slomp en de
voorzitter Irene van Lippe-Biesterfeld.

Een persoonlijke noot bij dit verslag
Twintig jaar geleden richtte ik het NatuurCollege op. Oorspronkelijk bleek het moeilijk
mensen met enig gewicht in de Nederlandse samenleving te vinden die bereid waren
zich te scharen achter het idee dat wij mensen deel uitmaken van het grote ecosysteem
Aarde, de natuur, en die deze realiteit mee wilden uitdragen. Herman Wijffels durfde
dat na een kleine aarzeling welzeker aan en daarmee was de start gemaakt van een
veelzijdig en boeiend bestuur dat dit uitgangspunt ondersteunt en verder mee heeft
ontwikkeld. De vergaderingen met het huidige bestuur uit Matthijs Schouten, Klaas van
Egmond, Peter Blom en Willem Ferwerda, Annick de Witt, Albert Jan Slomp en mijn
persoonlijk assistente Mieke Ansems, liepen daardoor altijd onvoorspelbaar door
veelkleurigheid van persoonlijkheden; aan creativiteit ontbrak het niet! De dag in
Sociëteit de Witte in den Haag, met sprekers als Ervin Laszlo en Richard Tarnas, was een
hoogtepunt. Een aanzet tot contact met politiek Den Haag. Via ronde tafels, lezingen,
media optredens, interviews en artikelen, de boeken en workshops, werd de binnenkant
van duurzaamheid een begrip: hoe sta je persoonlijk in het duurzaamheidvraagstuk.
En toen was het tijd voor een volgende stap om meer mensen te bereiken. We wendden
ons tot de Universiteit van Wageningen. Doordat de tijdgeest in deze twintig jaar,
veranderd was, bleek het een welkome stap voor meerdere faculteiten en de
voorbereidingen zijn in volle gang voor een bijzondere leerstoel: ‘De relatie tussen mens
en natuur in het Antropoceen.’ Met daaraan verbonden een faciliteit voor onderzoek en
onderwijs, met als directeur Paul Roncken, die zich o.a. zal richten op natuur-inclusief
onderwijs, of te wel ‘groene relationele pedagogiek’.
Van een diepe persoonlijke ervaring in de Zwitserse Alpen, waar ik de verbinding en
eenheid van alle leven aan den lijve heb ervaren, naar de Universiteit van Wageningen,
is een prachtige Werdegang.
De realiteit van de eenheid van alle leven wordt steeds meer beleefd, begrepen en
bestudeerd en zal hopelijk tot een samenleving leiden vol respect voor natuur, voor de
natuur en de verbindingen dienaangaande.
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Wassenaar, 11 juni 2021
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 2020
(na bestemming van het saldo van baten en lasten)

31 december 2020
EUR
EUR

31 december 2019
EUR
EUR

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

72
368.262

750
186.101
368.334

186.851

Passiva
Vermogen
Continuïteitsreserve
Overige reserves

Kortlopende schulden

1
2

115.000
56.215

115.000
67.566
171.215

182.566

197.119

4.285

368.334

186.851
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Staat van baten en lasten over het jaar 2020
2020
EUR

2019
EUR

EUR

EUR

Baten
Ontvangen subsidies
Donaties, giften en sponsorbijdragen
Verkoop boeken
Overige baten

32.395
2.220
789

21.637
91
129
35.404

21.857

Lasten
Kosten Onderzoek / Leerstoel
Wageningen
Kosten bijeenkomsten
Algemene kosten

36.944
9.811

22.481
75.815
46.755

98.296

-11.351

-76.439

Saldo van baten en lasten
Onttrekking bestemmingsreserve

-11.351
-

-76.439
-

Saldo ten laste van de
Overige reserves

-11.351

-76.439

Saldo van baten en lasten

Bestemming van het saldo
van baten en lasten
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Toelichting behorende tot de verkorte jaarrekening
2020
Verkorte jaarrekening

Deze verkorte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2020, die is opgenomen in
de jaarstukken 2020 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
Het bestuur heeft ten tijde van het opstellen van de jaarrekening een inschatting
gemaakt van de gevolgen voor de continuïteit van de stichting, inclusief de situatie
rondom Covid-19. Op basis van de, ten tijde van het opstellen van de jaarrekening,
beschikbare informatie is de verwachting van het bestuur dat de continuïteit van de
stichting gehandhaafd blijft en zij haar activiteiten in de voorzienbare toekomst zal
kunnen voortzetten. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
zijn dan ook gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Personeelsbestand
Gedurende 2020 heeft de stichting evenals in 20 geen personeelsleden in dienst.

9

Stichting Van Lippe-Biesterfeld Foundation

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.

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.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Subsidie Ministerie van LNV
De subsidie wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht van het jaar
waarin de gesubsidieerde lasten ten laste van de staat van baten en lasten worden
verantwoord.
De gesubsidieerde lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

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 2020 bedraagt EUR 11.351 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 2020
1

Continuïteitsreserve
2020
EUR

2019
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

Stand per 1 januari
Negatieve saldi van baten en lasten
Stand per 31 december

2020
EUR

2019
EUR

67.566
-11.351

144.005
-76.439

56.215

67.566

Wassenaar, 11 juni 2021
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
Publicaties
Het NatuurCollege draagt haar missie o.a. uit door middel van publicaties en
documentaires. In 2020 zijn de volgende publicaties verschenen:
11-03-2020: Videoportret MaatschapWij ‘Hoe we een duurzame toekomst creëren?
Door ons Westerse wereldbeeld te herzien’: Matthijs
06-04-2020: Persoonlijke boodschap prinses Irene via sociale media Facebook (10.190x
gedeeld, 4.500 likes, 790 opmerkingen en een bereik van 1.2 miljoen lezers)
08-04-2020: Publicatie De Volkskrant ‘Nu betalen we de prijs voor de ongebreidelde
groei’: bestuur
14-04-2020: Publicatie Trouw ‘Samen-leving is een prachtig woord’: Irene
24-07-2020: Publicatie De Correspondent ‘Mijn generatie houdt duurzaamheid tegen’:
Klaas 17-11-2020: Interview Roek Lips/ Nieuwe Leiders ‘We vinden ons erg belangrijk,
maar zijn we dat wel?’: Irene

Bestuursvergaderingen
22-01-2020
02-04-2020
08-04-2020
14-05-2020
14-09-2020
04-11-2020
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