Jaarverslag 2021 en beleidsplan 2022 Stichting AntroVista
Websites onder beheer van AntroVista
De volgende websites stonden eind 2021 onder beheer van Stichting AntroVista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.antrovista.com (AntroVista, hoofdsite)
www.doehoek.nl (pedagogische subsite)
www.vok-archief.nl (archief Vrije Opvoedkunst)
www.zonnejaar.nl (jaarboekjes van de Zonnejaargroep)
www.tomvangelder.nl (website over fenomenologie)
www.zonnekindpoppen/handleiding (online poppencursus)
www.esoterischchristendom.nl (archief Margarete van den Brink en Hans Stolp)

Het totaalaantal bezoekers van deze websites is waarschijnlijk gestegen sinds vorige jaar, maar de
exacte aantallen zijn niet goed vast te stellen. De hosting van de sites vindt namelijk plaats op een
nieuwe server, die andere bezoekstatistieken gebruikt.
De agenda, het prikbord en de adressendatabase krijgen hun inhoud van de gebruikers. Daardoor
heeft de webmaster voornamelijk een controlerende taak.
Samenwerking
De agenda van AntroVista wordt ook op andere antroposofische websites getoond, als ‘de gezamenlijke
antroposofische agenda’. Het aantal deelnemende websites bedroeg eind december: 19.
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 hosting van alle door AntroVista beheerde websites in mei 2021 overgezet op een nieuw, sneller en
veiliger hostingssysteem.
De website www.esoterischchristendom.nl is onder beheer gekomen van AntroVista en opnieuw
geprogrammeerd en vormgegeven. Deze site is een archief met artikelen van Margarete van den Brink
en Hans Stolp, die eerder in tijdschriften zijn verschenen. Er staan nu 116 artikelen in, die online
kunnen worden gelezen, afgedrukt en/of gedownload als pdf-bestand. De site is o.a. voorzien van een
nieuw ontwikkelde full text search.
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.
Componist / muzikant Wil van Eekeren heeft zich als nieuwe medewerker aan Tineke's DoeHoek
verbonden. Eerder heeft hij al nieuwe arrangementen voor de eerste twee kerstspelen geschreven,
waarvan de bladmuziek kosteloos te downloaden is. Deze muziek is bovendien door Wil ingezongen en
gespeeld en via de site als MP3 te beluisteren.
In het archief van Vrije Opvoedkunst zijn de allereerste uitgaven van het tijdschrift (1933-1935)
gepubliceerd. Die waren niet eerder gedaan, omdat deze op een afwijkend formaat zijn uitgegeven
(tabloid) en daardoor niet in de lees-applicatie van de site passen. Deze tijdschriften zijn allemaal
gescand en als downloadbare pdf-bestanden te downloaden. Alle artikelen uit deze uitgaven zijn
geïndexeerd en gerubriceerd, zodat ze via de zoekfunctie te vinden zijn.
Dit jaar zijn op AntroVista 5 nieuwe series ecards van antroposofische kunstenaars gepubliceerd.
In de rubriek ‘recent verschenen’ werden 60 nieuwe antroposofische uitgaven geplaatst.

In de nieuwsrubriek werden 137 berichten geplaatst. De nieuwsrubriek krijgt meer inbreng dan vorige
jaren, maar is ook nog afhankelijk van de redactie, die actief naar nieuws zoekt.
Er verschenen door de coronacrisis slechts 744 aankondigingen in de agenda. Een flink deel van de
betreffende activiteiten vond online plaats.
Er werden 1930 berichten op het prikbord geplaatst.
De adressengids van AntroVista heeft ook dit jaar een grondige controle gekregen. Daarbij is een groot
aantal verouderde adressen verwijderd. Er werd 53 nieuwe initiatieven aangemeld en opgenomen in de
gids. Eind 2021 stonden daarin 2599 initiatieven vermeld.
In de spreukendatabase (https://spreuken.antrovista.com) zijn diverse nieuwe spreuken en nieuwe
vertalingen toegevoegd.
De web app van ‘Madonna en Pentagram’ (https://madonna.antrovista.com) heeft een technische
upgrade gekregen.
De beheermodule van AntroVista (de CMS) is gemoderniseerd.
De beheermodule van Tineke’s DoeHoek heeft een upgrade gekregen, die vooral bedoeld is voor het
uiterlijk van de site en de presentatie van alle items.
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.
De inkomsten uit advertenties bedroegen dit jaar 2945 euro, de donaties bedroegen 1504 euro. Dit
was ruim kostendekkend (winst 830 euro). Het eigen vermogen van AntroVista is toegenomen tot
5838 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. Tineke van de
DoeHoek ontvangt een bescheiden bijdrage voor haar redactionele werk en daarnaast een vergoeding
voor de onkosten. Wil van Eekeren zal ook een onkostenvergoeding ontvangen voor een deel van zijn
werk aan de DoeHoek.
De ANBI-status van AntroVista is dit jaar gecontinueerd.
Samenvatting en beleid voor 2022
2021 was -ondanks de coronacrisis- opnieuw een stabiel jaar. In de meeste afdelingen van de site
vond een 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 2022 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.
De beheermodule van AntroVista (de CMS) wordt in 2022 verder gemoderniseerd.
Speciale aandacht zullen we ook dit jaar schenken aan de nieuwsrubrieken. Gebleken is dat daar veel
belangstelling voor bestaat.
In de spreukendatabase (https://spreuken.antrovista.com) zullen meer nieuwe spreuken en nieuwe
vertalingen worden toegevoegd.
In Tineke’s DoeHoek zal dit jaar de special van de Kerstspelen verder worden uitgebreid met muziek en
informatie over het Driekoningenspel, waarvoor Wil van Eekeren opnieuw zijn medewerking heeft

toegezegd. Wil van Eekeren zal bovendien als vrijwillige medewerker van de DoeHoek kinderliederen
gaan arrangeren en publiceren.
Het uiterlijk van Tineke’s DoeHoek zal dit jaar upgrade krijgen, die mogelijk is geworden door de
beheermodule van de site in het afgelopen jaar.
Nieuwe artikelen zullen worden toegevoegd aan de website www.esoterischchristendom.nl
De ecard-applicatie moet dit jaar een upgrade krijgen, waardoor het meer een online expositie wordt,
waarmee de getoonde kunstwerken ook verstuurd kunnen worden. De afbeeldingen zullen groter en
scherper worden. De app wordt voor alle soorten kleine en grote beeldschermen geoptimaliseerd. Een
aantal reeds gepubliceerde series ecards zal alsnog voor de nieuwe app geschikt worden gemaakt.
M.i.v. 1 januari 2022 heeft Wilfried Nauta het door zijn bedrijf ontwikkelde bibliotheeksysteem
overgedragen aan Stichting AntroVista. Die heeft hierdoor de rechten, maar ook de verantwoording
voor onderhoud en doorontwikkeling van dit systeem verkregen. Het gebruik van het systeem is voor
de aangesloten bibliotheken kosteloos.
Van dit systeem maakten de antroposofische bibliotheken van Den Haag, Zutphen, Groningen en
Rotterdam reeds gebruik. De Rudolf Steiner Bibliotheek in Amsterdam heeft zich daar inmiddels bij
aangesloten. Voor de digitalisering van de Amsterdamse bibliotheek is een vrijwilliger aangetrokken,
die hiervoor van AntroVista een onkostenvergoeding zal ontvangen.
Andere antroposofische bibliotheken in Nederland en België zullen worden uitgenodigd om ook gebruik
te maken van dit systeem.
AntroVista viert dit jaar met Pasen haar 21-jarig bestaan. We zullen aandacht geven aan het bereiken
van deze volwassen leeftijd, o.a. met een overzicht van de historie en van alle werkzaamheden.
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