ANBI gegevens Stichting Rudolf Steiner Vertalingen 2017
1. Naam: Stichting Rudolf Steiner Vertalingen.
2. Fiscaal nummer 6675797.
3. Contactgegevens: Secretaris: Mayke de Witt Hamer. Website:
www.steinervertalingen.nl. E-mail: secretaris@steinervertalingen.nl.
4. Bestuurssamenstelling: voorzitter Jana Loose, secretaris Mayke de Witt Hamer,
penningmeester Floris Lambrechtsen, lid Quirine Vervloet. Verdere gegevens, zie
uittreksel KvK.
5. Beleidsplan: Kern van het beleid is geldwerving ten behoeve van de kennisname van
de werken van Rudolf Steiner in Nederlandse vertaling. Onze donateurs, incidentele
schenkers en subsidiegevers verschaffen zo de financiële basis voor het doen verschijnen
van deze vertalingen. Het beleid omvat het jaarlijks benaderen van de donateurs met een
Zomerbrief, en een Nieuwsbrief in de herfst die vergezeld gaat van de laatst verschenen
vertaling. Een vaste redactie zorgt voor vertaalwerk en redactiewerk. Uitgeverij
Christofoor in Zeist verzorgt in opdracht van de Stichting de productie en de
verspreiding van de boeken, hetgeen zonder de steun van de Stichting niet mogelijk zou
zijn. Het eigendom van de boeken berust om redenen van zekerheid en continuïteit bij
de Stichting.
6. Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning, de redacteuren,
vertalers en schrijvers van nawoorden ontvangen een matige beloning, zoals in het
boekenvak gebruikelijk. Er is geen sprake van andere beloningen.
7. Doelstelling: De stichting heeft ten doel de kennisname te bevorderen van de werken
en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlandse taalgebied. De stichting tracht
haar doel te verwezenlijken door het verwerven van schenkingen, legaten en andere
inkomsten, waarmee de Nederlandse vertalingen van Rudolf Steiner verzorgd kunnen
worden en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt (artikel 2 van de statuten
van 24 oktober 1989).
8. Activiteitenverslag 2016
Het jaar 2016 was een productief jaar met twee nieuwe uitgaven (Spiritualiteit en pathologie
en Het Bijbelse Scheppingsverhaal) en twee herdrukken (Uit de schoot der goden en Egyptische
mythen). Aan de begunstigers werd de zomerbrief verzonden in juli, Nieuwsbrief 27
verscheen in oktober.
9. Jaarcijfers 2016. Zie de Jaarrekening 2016 op de website.
Namens het bestuur Jana Loose, voorzitter en Floris Lambrechtsen, penningmeester.

