
Stichting Quest for Wisdom Foundation 

Jaarverslag 2020 

Inzake de publicatieplicht betreffende de culturele ANBI status  
Jaar 2020: 

1. Naam van instelling  

2. Het RSIN/fiscaal nummer  

3. De contactgegevens  

4. De doelstelling  

5. Het beleidsplan  

6. De Bestuurssamenstelling  

7. De namen van de bestuurders  

8. Het beloningsbeleid  

9. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten  

10. Een financiële verantwoording  

  



2  

Ad 1 – 3: De Zakelijke gegevens staan op de website  

Naam Quest for Wisdom Foundation 

www.questforwisdom.org  

RSIN/ Fiscaal nummer  856734135 

Postadres  Middenstraat 71 

1381 XB WEESP 

Telefoonnummer  (+31) 0294-48 13 10 

(+31) 06-12 601 349 

Email  bestuur@questforwisdom.org  

Kamer van 

Koophandel 

66872588 

Bank  NL14TRIO0777827654 

Ad 4: De doelstelling 

De doelstelling van de stichting QFWF staat beschreven op haar website 

Ad 5: Het beleidsplan 

Het beleidsplan van de stichting QFWF is gepubliceerd op haar website 

Ad 6 en 7: De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders 

Zoals opgenomen in de KvK en vermeld op de website van de QFWF: 

Dr. Heidi Muijen  Voorzitter  

Norwin Roberto Secretaris 

Quintra Rijnders 

RA 

Penningmeester 

Dr. Louise Müller Algemeen lid 

Dr. Nivedita 

Yohana 

Algemeen lid 

Dr. Victor Dobbin  Algemeen lid 

Drs. Tess van 

Dongen 

Algemeen lid 

Ad 8: Het beloningsbeleid voor het bestuur van de stichting QFWF  

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 

wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie zoals een 

reiskostenvergoeding.  

https://questforwisdom.org/qfwf/qfwf-culturele-anbi-status/
http://www.questforwisdom.org/
mailto:bestuur@questforwisdom.org
https://questforwisdom.org/
https://questforwisdom.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/Beleidsplan-van-de-QFWF-in-2020-2022.pdf
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Bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling. Er 

is een aparte bankrekening op naam van de stichting.  

Daarnaast wordt jaarlijks door de penningmeester van de stichting een financieel overzicht 

opgesteld. Dit overzicht wordt tijdens een jaarlijkse bestuursvergadering (waar minstens 3 

leden van het bestuur bij aanwezig zijn) besproken en vastgesteld.  

Ad 9: Jaarverslag 2020 

De QFWF heeft in 2020 met 12 vrijwilligers, de Wijsheidsweb Redactie(raad) en het 

bestuur haar krachten gebundeld en de in 2019 ingeslagen koers langs de drie Quests 

verstevigd en uitgebouwd. 

Het Rad van interculturele levenskunst 

Het Rad van interculturele levenskunst visualiseert de QFWF-

filosofie, waarop de drie Quests steunen.  

De symboliek van dit Rad vormt een ‘elementaire’ interculturele 

brugtaal en vormt de achtergrondfilosofie voor de activiteiten 

op de drie Quests. 

Door vanuit de drie Quests steeds actuele en bijzondere 

aandacht te schenken via Facebook en het QFWF videokanaal 

worden daar tevens de doelstellingen van de QFWF voor het 

voetlicht gebracht. 

Op LinkedIn zet de hoofdredactie regelmatig een bijzondere Wijsheid in het zonnetje en 

vraagt daarmee tevens aandacht voor de doelstellingen van de QFWF.  

Quest 1: Het Wijsheidsweb 

Na de verhuizing van het online archief en forum voor 

(inter)cultureel en kunstzinnig materiaal naar een afzonderlijke 

website ― het Wijsheidsweb ― is er dankzij de grotere capaciteit 

(van deze daartoe geëigende website) een forse groei van content 

gerealiseerd. 

Zo is het inmiddels 3 jaar jonge Wijsheidsweb ― op het ritme van 

de maanstonden ― lunair gegroeid, dankzij de drijvende kracht 

van hoofdredacteur ir. Joke Koppius samen met de 

Webredactieleden, en met de meer dan 85 betrokken WW-auteurs.  

Bovenop de 75 Redactionele pagina’s ― die invulling geven aan het Rad en aan de QFWF-

filosofie ― telt het Wijsheidsweb eind 2020 ruim 510 Wijsheden en 350 

Forum/platformberichten.  

Deze stand van de teller eind 2020 geeft een gestage groei van content aan, vooral dankzij 

de betrokkenheid van meer dan 85 WW-auteurs die hun materiaal pro deo ter beschikking 

stellen.  

Deze auteurs, de QFWF webredactie en QFWF webredactieraad, zowel als andere QFWF-

vrijwilligers, die helpen met het aanleveren en bewerken van de content, zijn 

aangetrokken via de eigen sociale en professionele netwerken èn door middel van 

advertenties bij de Vrijwilligers Centrale Amsterdam.  

  

https://questforwisdom.org/rad/
https://www.facebook.com/gameforwisdom/
https://www.youtube.com/channel/UCgfC4XAGLQCfzJtlu_lhknQ
https://questforwisdom.org/qfwf/
https://www.linkedin.com/in/questforwisdom-heidi-muijen-2500586/
https://questforwisdom.org/qfwf/
https://wijsheidsweb.nl/
https://wijsheidsweb.nl/
https://wijsheidsweb.nl/auteurs/
https://wijsheidsweb.nl/redactionele-paginas/
https://questforwisdom.org/rad/
https://wijsheidsweb.nl/wijsheid/
https://wijsheidsweb.nl/forum/
https://wijsheidsweb.nl/auteurs/
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Quest 2: De Gulden snede  

Op basis van de in 2019 uitgewerkte structuur voor Quest 2 ― de 

zogenoemde Gulden Snede ― is het educatief materiaal 

gerangschikt langs vijf pijlers en intercultureel doorontwikkeld. 

Mens ken jezelf en Wat is de kwestie?-Wat is de questie! 

De symboliek van de vijf natuurelementen ― aarde, water, lucht, vuur en ether ― vormt 

de basis van de Pijler 1 Mens ken jezelf — het filosofisch-mythische bordspel en van Pijler 

2 Wat is de kwestie?-Wat is de questie! — de ont-dekkende dialoogtafel.  

Adinkra 

Ook voor Pijler 3 Adinkra — intercultureel communicatiespel — 

dat met Ghanese wijsheid is omkleed — staat het Rad aan de 

basis.  

In cocreatie met een internationaal team van deskundigen zag 

Adinkra begin 2020 het licht.  

Adinkra vormt de eerste fysieke QFWF-publicatie, het is te koop 

via de website en via een spellen- en boekhandel; in 

respectievelijk Utrecht en in Weesp.  

De viering van de geboorte van het Adinkraspel met een masterclass onder leiding van dr. 

Louise Müller kon gelukkig alsnog op 19 september 2020 doorgaan: een mooie en leerzame 

bijeenkomst.  

Ondanks de corona lockdown zijn er aanvragen binnen gekomen voor een Adinkra 

masterclass ― op een gymnasium, twee HBO opleidingen, een stichting, en een aantal 

netwerken ― en hebben er een aantal levend doorgang kunnen vinden; sommige zijn 

digitaal georganiseerd en sommige zijn uitgesteld. 

De game Quest for Wisdom 

Pijler 4 De game Quest for Wisdom — de digitale spelvorm die met symbolische verhalen 

uit alle windstreken het Rad van interculturele levenskunst laat draaien — is ‘under 

construction’.  

Dit met het oog op het verbeteren van de functionaliteit van zowel de NL- als ENG-variant 

van deze game en met het oog op een betere digitale beveiliging.  

Het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom 

Met het QFWF-ontwikkelteam is Pijler 5 — het QFWF 

Storytellingprogramma Animal Wisdom — opgetrokken, wederom 

op basis van het Rad.  

Het wordt vormgegeven door het verzamelen van exemplarische 

dierenverhalen. 

In eerste instantie rond vijf dieren(groepen) die verbonden zijn 

aan de vijf elementen aarde, water, lucht en vuur: respectievelijk 

slangen, vissen, vogels, katachtigen (leeuw, tijger en zeeleeuw) 

en fabeldieren (draak, vuurvogel, enz.). 

En uit storytellingtradities uit de vier windstreken: China-India; Nood-Amerikaanse 

indigenous peoples; Europese sprookjes en Congo Tales.  

Met dit programma wil de QFWF de culturele diversiteit tussen de verhalen tradities en 

dierenverhalen enerzijds tonen en anderzijds verbindende transculturele symboliek in deze 

verhalen naar voren halen. 

https://questforwisdom.org/quest-2/mens-ken-je-zelf/
https://questforwisdom.org/quest-2/wat-is-de-kwestie-wat-is-de-questie/
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra-intercultural-communication-game/
https://questforwisdom.org/rad/
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra-intercultural-communication-game/
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra-intercultural-communication-game/
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra/
https://questforwisdom.org/quest-2/game-quest-for-wisdom/
https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://questforwisdom.org/rad/
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De wijsheid die de dieren belichamen in de verhalen is dit jaar vooral zichtbaar gemaakt 

met de beeldende kunst door vier bij de QFWF betrokken kunstenaars: Caroline Young, 

Chrisje Ronde, Louis Van Marissing, Robin Stemerding en Nour Kayali.  

Subsidieverlening  

Een bijzondere mijlpaal was de subsidieverlening — door het ‘Fonds voor Zuidoost’ in 

samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — voor de verdere ontwikkeling van het 

QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom.  

Zoals beschreven in de tussenrapportage wordt het 

project medio 2021 opgeleverd in de vorm van een 

‘interculturele (digitale) les’ voor scholen en 

bibliotheken in de regio Amsterdam Zuid-Oost en 

Weesp. Hiertoe zijn er drie nieuwe QFWF- vrijwilligers 

aangetrokken, die de technische vormgeving van de interculturele les helpen realiseren.  

Quest 3: levende ontmoetingen  

Door beide corona lockdowns konden masterclasses en workshops 

in beperkte mate doorgaan.  

De feestelijke inhuldiging van Adinkra op 19 september 2020 en de 

jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag op 17 oktober 2020 rond het 

QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom waren in dit 

heugelijke jaar met contact beperking extra betekenisvol en 

mooi. 

De Weesper Filosofiekring is met maandelijkse levende 

ontmoetingen en gesprekken door het sluiten van de deuren van het sfeervolle zaaltje van 

Restaurant Aaltje in de maanden april, mei en juni gestopt. De voortzetting in het najaar 

was onder gunstig gesternte, mede dankzij de gastvrijheid van De Bibliotheek van Weesp.  

Onder leiding van dr. Heidi Muijen en met actieve inbreng van alle deelnemers met een 

programma rond de thema’s verhalen, spreekwoorden en symboliek, religie en rituelen; 

belicht vanuit intercultureel perspectief. 

Vrijwilligers 

Er zijn twee QFWF-vrijwilligers aangetrokken, die helpen met de verdere ontwikkeling van 

Quest 3 en het QFWF-video-kanaal.  

Mede met het oog op een jonger publiek en de toepassing van digitale middelen hoe de 

levende ontmoetingen voor hen op aantrekkelijke wijze te organiseren, bijvoorbeeld door 

middel van animaties. Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van storyboards en 

scripts voor filmopnamen ter introductie van de QFWF en rond de drie Quests.  

Ad 10: De financiële verantwoording over 2020 

Toelichting  

Algemeen  

Deze financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen 

van Titel 9 Boek 2 BW/ de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine 

rechtspersoon.  

Activiteiten  

De activiteiten van de Quest for Wisdom Foundation, statutair gevestigd aan de 

Middenstraat in Weesp, bestaan voornamelijk uit:  

https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://questforwisdom.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/QFWF-storytelling-Project-voortgangsrapportage-2020-11-21-website.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=elNjj5MZoSM&list=PLJnWpfpbed8YGGbxATm-iFyBaPlHBzMt-
https://questforwisdom.org/quest-2/adinkra-intercultural-communication-game/
https://www.youtube.com/watch?v=ZYmUgpFKnQM&list=PLJnWpfpbed8YGGbxATm-iFyBaPlHBzMt-&index=10
https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://wijsheidsweb.nl/religie-en-spiritualiteit/
https://www.youtube.com/channel/UCgfC4XAGLQCfzJtlu_lhknQ/playlists
https://www.youtube.com/watch?v=aNA_xzbK_sE&list=PLJnWpfpbed8ZICAwdRYeQxOfZ3WtaIt8D&index=10


6  

1. Het ontwikkelen en onderhouden van het Wijsheidsweb als digitaal platform van 

interculturele levenskunst;  

2. Het ontwikkelen van educatief materiaal, vooral spel- en dialoogvormen ten 

behoeve van (lesmateriaal voor) interculturele levenskunst en een storytelling 

programma; 

3. Het organiseren van ontmoetingsdagen, workshops en masterclasses. 

Personeelsleden  

Gedurende het jaar 2020 waren er geen werknemers in dienst van de Quest for Wisdom 

Foundation.  

Valuta 

Bijgevoegde financiële overzichten zijn opgesteld in euro’s. Er hebben zich geen 

transacties in vreemde valuta voorgedaan sinds de oprichting van de stichting.  

Grondslagen voor de balanswaardering  

Algemeen  

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale 

waarde.  

Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet 

anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare 

vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.  

Grondslagen voor resultaatbepaling  

Algemeen  

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de binnengekomen donaties en bijdragen 

en de kosten en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor 

vermeldde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de 

donaties en bijdragen zijn binnengekomen. Verliezen zullen in aanmerking worden 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.  

Donaties en bijdragen  

Onder donaties wordt verstaan de gelden die aan de stichting worden geschonken zonder 

dat daar een tegenprestatie tegenover staat. Onder bijdragen wordt verstaan de gelden 

die aan de stichting worden betaald om de kosten te dekken van bepaalde activiteiten 

waar de persoon die de bijdrage betaalt aan deel mag nemen.  

Bedrijfskosten  

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  

Toelichting op administratieve verplichtingen uit hoofde van culturele 
ANBI status  

Onkostenvergoedingen en vacatiegelden  

De bestuursleden van de Quest for Wisdom Foundation hebben in 2020 geen 
onkostenvergoeding en/of vacatiegelden ontvangen.  
  
Vrijwilligers die bij de realisering van de verschillende QFWF activiteiten en projecten zijn 
betrokken krijgen een kleine vergoeding: zoals reiskosten en onkosten in verband met de 
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ontwikkeling en levering van input voor materiaal voor de website en voor het QFWF-
storytelling project Animal Wisdom.  

Analyse van de kosten van de Quest for wisdom foundation  

De grootste kostenpost voor de Quest for Wisdom Foundation bestaan uit productiekosten 

van € 1.644,44. 

Deze kosten zijn vooral gemaakt voor de ontwikkeling van uniek beeldmateriaal voor het 

QFWF-storytelling project ‘Animal Wisdom’, aangeleverd door beeldend kunstenaars en 

technisch geschikt gemaakt voor digitaal gebruik op de website.  

Kosten voor onderhoud van de websites van € 274,67 vormen de een na grootste 

kostenpost. Deze kosten zijn gemaakt zodat de websitebeheerder en de webhost de QFWF 

websites (www.questforwisdom.org en www.wijsheidsweb.nl) in de ether kan houden en 

kan beschermen met de noodzakelijke antivirus programma’s en plugins. 

De twee na grootste kostenpost bestaat uit € 144,11 aan bankkosten. Deze kosten zijn 

gemaakt om de bankproducten die de stichting gebruikt, in stand te houden.  

Dit jaar zijn de catering kosten voor de jaarlijkse Ontmoetingsdag op 17 oktober beperkt 

gebleven, door de beperkte, maximale toegestane aantal bezoekers in ‘De cursusruimte’ 

van De Bibliotheek van Weesp; gezien de toen geldende corona maatregelen.  

Deze zijn bij wijze van sponsoring door filosofische praktijk Thymia te Weesp voor haar 

rekening genomen.  

Aard en omvang van inkomsten en vermogen van de quest for wisdom foundation  

De inkomsten bestaan enerzijds uit een eenmalige uitkering uit het Fonds voor Zuidoost in 

samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds en anderzijds uit donaties, waar geen 

tegenprestatie tegenover staat, en bijdragen ten behoeve van de door de QFWF 

georganiseerde jaarlijkse Ontmoetingsdag en de Adinkra Masterclasses.  

De bijdragen zijn door de Quest for Wisdom Foundation gevraagd aan deelnemers van 

voornoemde evenementen, zodat deze zoveel mogelijk kostendekkend kunnen verlopen.  

De Quest for Wisdom Foundation heeft dit jaar € 3.373,60 aan donaties en € 955,00 aan 

bijdragen ontvangen.  

De inkomsten zijn ten opzichte van vorige jaren hoger, doordat er meer donaties zijn 

binnengekomen, deels van particulieren en vooral van het Fonds voor Zuidoost in 

samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds.  

De gelden die dit fonds heeft uitgekeerd, zijn erop gericht een project ― te weten een 

interculturele les voor bibliotheken/ scholen in de regio ― te realiseren, op basis van het 

door de QFWF ontwikkelde storytelling programma ‘Animal Wisdom’. Hierover wordt op de 

website verslag gedaan en wordt de besteding van de verkregen gelden verantwoord aan 

de fondsverstrekkers in een tussen- en eindrapportage. 

De hogere inkomsten uit donaties van particulieren hangen samen met de oprichting van 

een kring van ‘Vrienden’ van de QFWF. Vrienden krijgen korting op aanschaf van QFWF 

publicaties, zoals het Adinkraspel, en op door de QFWF georganiseerde activiteiten, zoals 

de masterclasses en ontmoetingsdagen. Dit tegen een jaarlijkse schenking van € 35,=. 

De hogere inkomsten uit bijdragen van particulieren hangen samen met georganiseerde 

activiteiten. Behalve de jaarlijkse Ontmoetingsdag, zijn er een aantal masterclasses op 

locatie rond het Adinkraspel georganiseerd.  

Tevens is er een redelijk vermogen noodzakelijk, dat toereikend is om de kosten voor een 

jaar voortbestaan van de Quest for Wisdom Foundation te dekken; mochten er geen 

http://www.questforwisdom.org/
http://www.wijsheidsweb.nl/
https://wijsheidsweb.nl/wijsheid/dierenwijsheid-voor-een-kosmopolitisch-ethos/
https://questforwisdom.org/wp/wp-content/uploads/2020/11/QFWF-storytelling-Project-voortgangsrapportage-2020-11-21.pdf
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verdere donaties en bijdragen binnenkomen. Omdat er geen garantie is op de ontvangst 

van toekomstige donaties of giften, is het aanhouden van dit eigen vermogen noodzakelijk, 

teneinde de continuïteit van de Quest for Wisdom Foundation te kunnen waarborgen. 

Verantwoording van de extra reserves 

Omdat het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom in het komende half jaar ― 

volgens de voorwaarden van de projectaanvraag ― zal worden opgeleverd, is de omvang 

van het huidige eigen vermogen van de Quest for Wisdom Foundation hoger dan andere 

jaren.  

De geoormerkte gelden voor dit project zijn enerzijds beraamd op de onkosten 

vergoedingen voor beeldend kunstenaars en anderzijds voor de digitale vormgeving van de 

interculturele les(module).  

Hiervoor zullen technische expertise en faciliteiten moeten worden ingekocht.  

In het komend half jaar zal het project worden opgeleverd en de uitgaven van de 

verkregen gelden worden verantwoord naar de fondsverstrekkers (Fonds voor Zuidoost in 

samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds). 

Overige in 2020 opgebouwde reserves zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling 

het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom, zoals het vormgeven van een e-book en 

een Animal Wisdom game.  

Het presenteren van dit unieke beeldmateriaal op de QFWF website en het videokanaal 

vergt zowel wat betreft de artistieke als de technische vormgeving extra inspanningen en 

investeringen.  

QFWF Balans, baten en lasten per 31-12-2020 

https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/
https://questforwisdom.org/quest-2/storytelling/

