Jaarverslag 2019 en beleidsplan 2020 Stichting AntroVista
Websites onder beheer van AntroVista
De volgende websites stonden eind 2018 onder beheer van Stichting AntroVista:







www.antrovista.com (AntroVista, hoofdsite)
www.doehoek.nl (pedagogische subsite)
http://basishandleiding.zonnekindpoppen.nl (online poppencursus)
www.vok-archief.nl (archief Vrije Opvoedkunst)
www.zonnejaar.nl (jaarboekjes van de Zonnejaargroep)
www.tomvangelder.nl (website over fenomenologie)

In 2019 ontving AntroVista in totaal 2.502.591 bezoekers (gemiddeld 6856 per dag). Dat is een
stijging van 29% in vergelijking met vorig jaar. De tendens is nog steeds stijgend.
De agenda, het prikbord en de adressendatabase krijgen hun inhoud van de gebruikers. Daardoor
heeft de webmaster voornamelijk een controlerende taak. De nieuwsrubriek krijgt meer inbreng dan
vorige jaren, maar is ook nog afhankelijk van de redactie.
Samenwerking
De agenda van AntroVista wordt ook op andere antroposofische websites getoond, als ‘de gezamenlijke
antroposofische agenda’. Het aantal deelnemende websites bedroeg eind december 20.
14 websites tonen andere content uit de AntroVista database, zoals adressen, prikbord, spreuken en
citaten. Een onbekend aantal websites van deelnemende kunstenaars heeft ecards in hun site
opgenomen.
Publicaties en werkzaamheden
De website van basishandleiding ‘Zonnekindpoppen’ heeft in juni dit jaar een grote upgrade gekregen
is daardoor o.a. geoptimaliseerd voor mobile devices. Dit leidde direct tot een structurele toename van
het aantal bezoekers met ruim 50% t.o.v. de voorgaande jaren.
In Tineke’s DoeHoek zijn het afgelopen jaar weer veel liedjes, voorzien van bladmuziek en MP3bestanden toegevoegd. Ook werden nieuwe afleveringen en ingezonden ideeën gepubliceerd. In
september is een special over de Kerstspelen uit Oberufer toegevoegd. Componist / muzikant Wil van
Eekeren heeft hiervoor nieuwe arrangementen geschreven. De bladmuziek daarvan is kosteloos te
downloaden. Bovendien is de muziek ingezongen en gespeeld door Wil en via de site als MP3 te
beluisteren.
De bezoekersaantallen van Tineke’s DoeHoek zijn met ruim 38% gestegen t.o.v. vorig jaar. De
bezoekersaantallen nemen nog steeds sterk toe.
De wekelijks column ‘In de Week’, een beschouwing over de Weekspreuken van Rudolf Steiner, is dit
jaar door Kees Verhage afgerond. Iedere week wordt automatisch een aflevering getoond die
overeenkomt met de actuele datum.
Dit jaar zijn op AntroVista 9 nieuwe series ecards van antroposofische kunstenaars gepubliceerd.
Ilse Beurskens-van den Bosch heeft dit jaar haar rubriek ‘Recept van de Week’ afgerond met de
plaatsing van 18 nieuwe recepten. De web app met alle 650 recepten blijft beschikbaar en wordt nog
steeds veel gebruikt. Een selectie, overeenkomend met de tijd van het jaar, wordt ook op de
voorpagina van AntroVista getoond.
In de rubriek ‘recent verschenen’ werden 64 nieuwe antroposofische uitgaven geplaatst.

De adressengids van AntroVista heeft dit jaar een grondige controle gekregen. Daarbij zijn een groot
aantal adressen verwijderd van initiatieven die niet langer actief zijn. Andere initiatieven zijn per mail
gevraagd hun gegevens te controleren en zo nodig te corrigeren. Hierdoor is de adressengids nu weer
up to date.
De websites van AntroVista en Tineke’s DoeHoek hebben in 2019 een technische upgrade gekregen,
waardoor ze beter geschikt zijn voor mobile devices; daarvoor is onder meer een extra navigatiebalk
onderaan toegevoegd.
Financieel
De financiële situatie is al jaren overzichtelijk en stabiel. De inkomsten uit online advertenties dekken
een groot deel van de exploitatiekosten. Er is echter een structureel tekort, dat door donaties gedekt
moet worden. In de geslaagde schenkingsactie in 2018 is een financiële buffer opgebouwd.
De inkomsten uit advertenties bedroegen dit jaar 3034 euro, de donaties bedroegen 214 euro. Door
lagere uitgaven aan redactionele bijdragen is het tekort beperkt gebleven tot 768 euro. Het eigen
vermogen van AntroVista is afgenomen tot 4999 euro.
Werk voor AntroVista gebeurt in principe onbezoldigd. De webmaster werkt zonder vergoeding; alleen
de harde kosten voor hosting en domeinregistratie worden in rekening gebracht. Ilse Beurskens-van
den Bosch ontving een vergoeding voor haar, dit jaar beëindigde, rubriek ‘Recept van de Week’. Wil
van Eekeren ontving een eenmalige vergoeding voor zijn bijdragen aan de special over de kerstspelen.
Tineke van de DoeHoek ontvangt een bescheiden bijdrage voor haar redactionele werk en daarnaast
een vergoeding voor de onkosten.
De ANBI-status van AntroVista is dit jaar gecontinueerd.
Samenvatting en beleid voor 2020
2019 was opnieuw een stabiel jaar. Over het gehele jaar vond een structurele toename van het aantal
bezoekers plaats. AntroVista heeft een vaste plaats in antroposofisch Nederland en België en is breed
geaccepteerd. We blijven streven naar nog meer samenwerking met andere antroposofische
initiatieven.
Voor 2020 staat opnieuw een controle van alle adressen gepland; dit gebeurt nu ieder jaar, zodat de
gegevens in de adressengids nooit ouder zijn dan een jaar.
Speciale aandacht zullen we dit jaar schenken aan de nieuwsrubrieken. Gebleken is dat daar veel
belangstelling voor bestaat.
Het gebruik van social media om inhoud uit de verschillende sites te delen, zal eenvoudiger gemaakt
worden en worden gestimuleerd. Er komt o.a. een knop bij om content direct van WhatsApp te
versturen.
De web app van het Isenheimer Altar (https://isenheimer.antrovista.com) zal een technische upgrade
krijgen.
In de spreukendatabase (https://spreuken.antrovista.com) zullen nieuwe spreuken en nieuwe
vertalingen worden toegevoegd.
In Tineke’s DoeHoek zal dit jaar de special van de Kerstspelen verder worden uitgebreid, waarvoor Wil
van Eekeren opnieuw zijn medewerking heeft toegezegd.
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