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1.     Algemene informatie 
 
1.1 Statuten 
 
De Stichting is genaamd Stichting International Study-centre for Independent Search for truth, 
afgekort Stichting I.S.I.S. 
Stichting I.S.I.S. is bij notariële akte van 5 december 1963 opgericht. 
Op 1 oktober 1998 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. 
Op 25 oktober 2011 zijn de Statuten van Stichting I.S.I.S. gewijzigd en aangevuld zodat deze 
voldoen aan de eisen die de Belastingdienst aan de ANBI-status stelt. 
Op 23 maart 2020 zijn door notariskantoor Arcagna te Amsterdam de Statuten van Stichting 
I.S.I.S. aangevuld en aangepast aan nieuwe wetgeving. 
Stichting I.S.I.S. heeft haar zetel in ’s-Gravenhage. 
Stichting I.S.I.S. is gevestigd te 2518 AV ’s-Gravenhage, De Ruijterstaat 72-74. 
Stichting I.S.I.S. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 4115 1394. 
Haar RSIN is 0034 17 190. 
Stichting I.S.I.S. is verbonden aan de Theosophical Society Point Loma (TSPL). 
 
1.2 ANBI 
 
Stichting I.S.I.S. is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling en is geregistreerd onder nummer 50872. 
De Stichting voldoet aan de eisen door de Belastingdienst gesteld, zoals: 
Publicatie op de internetsite van:  

• Haar naam en adres; 
• Haar RSIN (fiscaalnummer); 
• Haar doelstelling en hoofdlijnen van het beleidsplan; 
• Bestuur en functionarissen en beloningsbeleid; 
• Financiële verantwoording. 

Deze onderwerpen zijn verwoord in dit jaarverslag en de financiële verslaglegging alsmede in 
het standaardformulier publicatieplicht ANBI. 
  
1.3 Doelstelling 
 
De Stichting heeft ten doel het vormen van een kern van Universele Broederschap door het 
verspreiden van kennis betreffende de geestelijke structuur van mens en kosmos, vrij van 
dogmatiek, de Theo-sofia. 
De Theo-sofia wijst op de essentiële eenheid achter de grote verscheidenheid aan vormen en 
levensuitingen. Deze eenheid ligt aan de gehele Natuur ten grondslag. Daarom onderwijst de 
Theo-sofia de Universele Broederschap van alle wezens.  
 
1.4 Visie en beleid 
 
Stichting I.S.I.S. en de Theosophical Society Point Loma (TSPL) zijn een platform dat het 
zelfstandig onafhankelijk waarheidsonderzoek stimuleert op basis van de Theo-sofia of 
Goddelijke Wijsheid.  
Stichting I.S.I.S. stelt dan ook alles in het werk om te zorgen dat iedereen kennis kan nemen 
van de Theo-sofia, zowel plaatselijk, nationaal als internationaal.  



 3 

Deze leringen omvatten in de eerste plaats wijsheid en beginselen van de moraal en geven 
aanwijzingen voor het menselijk denken en handelen. Deze moraliteit wordt verklaard in een 
omvangrijk stelsel van leringen over de Wetten in het Heelal en de structuur van mens en 
Universum. Deze leringen zijn niet gebaseerd op geloof, maar op kennis. 
Stichting I.S.I.S. geeft hier uitdrukking aan op de wijze zoals deze is verwoord in de vijf 
doeleinden van de Theosophical Society Point Loma. 
 

1. De verspreiding van kennis betreffende de wetten die in het Heelal bestaan. 
2. De verspreiding van kennis betreffende de essentiële eenheid van al het bestaande – 

een eenheid die aan de gehele Natuur ten grondslag ligt. 
3. De vorming van een actieve broederschap onder de mensen. 
4. De studie van de godsdiensten van vroeger en heden, van wetenschap en wijsbegeerte. 
5. Het onderzoek naar de krachten, die de mens zijn ingeboren. 

 
De Stichting tracht dit doel te bereiken door het geven van cursussen, het organiseren van 
openbare en andere lezingen, het organiseren van symposia, het uitgeven van boeken, 
brochures, en andere publicaties in het Nederlands, Engels, Duits en verschillende andere 
talen. 
En evenzeer in het ondersteunen van nationale en internationale activiteiten om de Theo-sofia 
te verspreiden, in overeenstemming met de principes van de Theo-sofia, middels alle haar ten 
dienste staande middelen. 
 
Theo-sofia, letterlijk vertaald “Goddelijke Wijsheid”, is de synthese van Religie, Filosofie en 
Wetenschap. Deze drie aspecten worden in onze literatuur en lezingen naar buiten gebracht, 
zonder dat er persoonlijke visies van wie dan ook aan zijn toegevoegd. Het is letterlijk ‘Oude 
Wijsheid’ ook wel de Theo-sofia of Esoterische Wijsbegeerte genoemd. Stichting I.S.I.S. 
heeft ook als doel de ‘Oude Wijsheid’ zuiver aan te bieden, niet aangepast of verminkt door 
eigen interpretaties of die van anderen.  
De literatuur die Stichting I.S.I.S. uitgeeft, voldoet aan deze vereisten.  
 
De Stichting kent geen winstoogmerk en zowel bestuurders als haar medewerkers verrichten 
hun arbeid kosteloos en vrijwillig. De bijdragen voor cursussen en de prijzen van boeken en 
tijdschriften zijn gebaseerd op (eventuele) zaalhuur, directe materiaalkosten en het 
onderhouden van die middelen/machines, die noodzakelijk zijn om het werk te verrichten.  
 
Het principe dat de Stichting hanteert is de theosofische Kennis, die we om niet gekregen 
hebben, ook om niet te zullen doorgeven. Dat is de reden dat alle lezingen en symposia die 
Stichting I.S.I.S. brengt, voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Er wordt geen entreegeld 
gevraagd. Belangstellenden kunnen vrijwillig een financiële bijdrage geven. 
 
In de cursus Anders Denken wordt de cursisten voorgehouden dat mensen denkers zijn.  
Dat je je zelfstandig kunt ontwikkelen tot ware denker. In de cursus wordt onder andere het 
denkproces en de mogelijkheden van het denken en de gerichtheid van ons denken 
onderzocht; dus is mijn denken meer gericht op mijn persoonlijk belang, status, comfort 
enzovoort of op het denken in het algemeen belang. Maar ook hoe we de mentaliteit van ons 
denken kunnen veranderen, waardoor we een zinvollere bijdrage kunnen leveren aan een 
betere wereld. Kortom de cursus Anders Denken biedt de zoekende, welwillende mens de 
gelegenheid zijn gedachten op eigen kracht te onderzoeken en te hervormen. Zo kan men heel 
realistisch nieuwe lijnen uitzetten voor een praktische levensvisie die antwoorden geeft op de 
vele vragen en problemen die er zijn.  
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Het beleid van Stichting I.S.I.S. is, dat iedereen in de gelegenheid moet worden gesteld de 
cursussen te kunnen volgen.  
 
In de cursussen worden de cursisten (en tijdens de lezingen de belangstellenden) aangespoord, 
vooral niets zomaar van ons aan te nemen. Iedereen zal hetgeen wordt gebracht zelf moeten 
onderzoeken; toetsen in en aan de praktijk van alle dag.  
Belangstellenden die de cursus Anders Denken volledig hebben gevolgd, kunnen op basis van 
de veranderde denkmethode een nieuwe levensbeschouwing opbouwen met de vervolgcursus 
Levenswijsheid. 
 
1.5 Jaaroverzicht 
 
Het seizoen 2020–2021 is door de Covid -19 pandemie anders gelopen dan gebruikelijk. Door 
de aanwijzingen van de overheid, en met name door de richtlijnen gegeven door het RIVM 
vanaf maart 2020, waren fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk.  
Stichting I.S.I.S. en de Theosophical Society Point Loma zijn vervolgens direct 
overgeschakeld op videocommunicatie, voor zowel de lezingen als de cursussen en andere 
bijeenkomsten.  
 
 OPENBAAR WERK        
In dit werkseizoen hebben de gebruikelijke Nederlandse activiteiten, zoals het geven van openbare 
lezingen en cursussen, niet in de diverse steden plaatsgevonden. 
In het Blavatskyhouse te Den Haag zijn zowel de Nederlandstalige als de Engelstalige lezingen 
zonder publiek gehouden en via livestream en YouTube uitgezonden. 
Deze lezingen zijn ook via onze website en op YouTube terug te kijken, hetgeen door binnen- en 
buitenlandse belangstellenden veelvuldig wordt gedaan. 
 
De Duitse Afdeling van de Theosophical Society Point Loma kreeg in maart 2020 eveneens te 
maken met richtlijnen van de Duitse overheid. Ook zij is met haar activiteiten, zoals lezingen en 
cursussen, online gegaan. 
 
SYMPOSIA 
Op 13 september 2020 werd het Symposium ‘De Geheime Leer – De Theorie van Alles’ 
online gehouden. Het programma bestond uit een aantal lezingen en twee workshops die 
aansloten op de lezingen. 
Op 26 september 2020 vond het Engelstalige Symposium plaats met de titel ‘The Secret 
Doctrine – The Theory of Everything’. 
 
De Symposia zijn goed ‘bezocht’. De enthousiaste deelnemers zorgden voor zeer dynamische 
workshops. 
 
De video-opnamen van de presentaties zijn op de website van onze organisatie 
www.blavatskyhouse.org te bekijken. 
 
In Duitsland werd op 20 september 2020 het Symposium ‘Mehr Wandel – Mehr Verantwohrtung – 
Mehr Menschlichkeit’ via videocommunicatie gehouden. 
Ook deze presentaties zijn via de website www.blavatskyhouse.org en YouTube terug te zien. 
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ITC  2020        
Van 23 tot en met 26 juli 2020 werd ook vanwege de Covid-pandemie de ‘International 
Theosophy Conferences’ online gehouden, met als titel  
‘Humanity – the key to Harmony in Nature’. 
Leden van de TSPL en Stichting I.S.I.S. hebben hier zoals gebruikelijk ook een inhoudelijke 
bijdrage aan geleverd. 
 
PAND MAZIESTRAAT 6 – 6A       
Vanwege de pandemie was het in het onderhavige jaar niet mogelijk het pand Maziestraat 
onder handen te nemen en gereed te maken voor haar uiteindelijke bestemming. 
Het pand Maziestraat 6 zal te zijner tijd worden gebruikt als ‘overloop’ voor het 
Blavatskyhouse als dit wordt verbouwd. Daarnaast komen er enkele studieruimtes.  
Op dit moment wordt een deel van het pand gebruikt als archiefruimte.  
Er wordt onderzoek gedaan om de benedenverdieping dusdanig te verbouwen dat het archief 
beschermd wordt tegen brand- en waterschade.  
 
PAND DE RUIJTERSTRAAT 72 DEN HAAG 
In dit seizoen is de drukkelder onder het pand De Ruijterstraat 72 ontmanteld. De druk- en 
stookkelder zijn volledig gerenoveerd en weer waterdicht gemaakt.  
 
UITGEVERIJ 
Lucifer – de Lichtbrenger 
In dit seizoen zijn zes Nederlandstalige Lucifers uitgegeven, alsmede vier in de Engelse, vier 
in de Spaanse en drie in de Portugese taal. 
Alle Lucifers zijn ook digitaal verkrijgbaar.  
De hoofdtaak van Stichting I.S.I.S. en TSPL is de verspreiding van de Theo-sofia.  
Dat is de reden dat het bestuur van Stichting I.S.I.S. besloten heeft belangstellenden de 
digitale tijdschriften Lucifer – de Lichtbrenger gratis te laten downloaden.  
 
Alle drukwerk wordt uitgevoerd met een Printing on Demand-machine. Hierdoor hoeven voor 
de nieuw gedrukte boeken geen grote voorraden meer te worden aangehouden. 
Stichting I.S.I.S. hield een grote voorraad Lucifers aan, die nagenoeg niet werden verkocht.  
Een deel van deze oude voorraad is administratief versneld afgeschreven. 
 
1.6 Bestuurssamenstelling en medewerkers en beloningsbeleid 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 
dhr. H.C. Vermeulen   directeur / plaatsvervangend secretaris 
dhr. Ph. J. Wiskie   voorzitter 
dhr. J.J. Smits    vicevoorzitter 
mw. M.A.W. de Rooij-Braam penningmeester 
dhr. B. van den Noort   secretaris 
mw. J. van der Tak   adjunct-secretaris 
dhr. E.P. Bomas   algemeen bestuurslid 
 
De bestuursleden worden benoemd conform het gestelde in artikel 5 van de Statuten van 
Stichting I.S.I.S. 
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Alle werkzaamheden worden op basis van vrijwilligheid door leden van de Theosophical 
Society Point Loma en belangstellenden verricht. 
Zowel de bestuursleden als de medewerkers krijgen geen vergoeding voor de door hen 
verrichte werkzaamheden. Er worden geen vacatiegelden uitgekeerd.  
Wanneer er weer buitenlandse reizen gemaakt kunnen worden, zullen de reiskosten daarvoor 
worden vergoed aan vertegenwoordigers van de Stichting die daar lezingen houden of 
vergaderingen hebben met (theosofische) organisaties.  
 
1.7 Subsidies  
Stichting I.S.I.S. ontvangt geen overheidssubsidies of subsidies van andere organisaties. 
 
1.8 Verwachtingen 
De samenwerking met andere internationale theosofische organisaties in de International 
Theosophy Conferences (ITC) en daarbuiten zal verder worden gecontinueerd en uitgebreid. 
ITC is een platform dat het samenwerken stimuleert van verschillende internationale 
theosofische organisaties, en waarbij jaarlijks in Amerika, Europa of elders in de wereld 
conferenties worden gehouden. 
 
Alle Nederlandse en Duitse activiteiten, zoals het geven van lezingen, symposia, cursussen en 
het uitgeven van theosofische literatuur en audio- en videoproducten, zullen worden 
gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. Deze activiteiten zullen echter voorlopig niet op 
fysieke locaties plaatsvinden, maar via video-communicatie.  
 
Op 12 en 26 september 2021 zal de  online Symposia ‘Bouw mee aan de mentaliteit van de 
toekomst’ en ‘Help to build the mentality of the future’ worden gehouden. 
 
In het komende seizoen zal, gelet op alle online activiteiten, de vergaderkamer in het pand De 
Ruijterstaat 74 worden omgebouwd naar een vaste studioruimte. De verwachting is dat de 
online activiteiten, zoals lezingen, cursussen, studies enz.  niet meer weg te denken zijn. 
Eventuele fysieke bijeenkomsten zullen, indien de situatie zich weer voordoet, worden 
overwogen. 
 
De verwachting is dat het komende seizoen op de panden De Ruijterstraat 72 en 74 te Den 
Haag zonnepanelen geplaatst gaan worden. 
Het komende seizoen wordt een aanvang gemaakt met de verbouwing van de 
benedenverdieping van het pand Maziestraat 6 te Den Haag, om het archief te beveiligen 
tegen brand- en waterschade. 
 
De banden met andere theosofische organisaties in het buitenland, zoals in de USA, Spanje, 
Portugal en Brazilië en andere landen, zullen verder worden aangehaald.  
 
De Webshop is aan modernisering toe. Deze wordt toegankelijker en uitgebreid met 
inhoudelijke informatie over de te verkopen boeken. 
 
2.0 JAARREKENING 2020-2021          
 
Stichting I.S.I.S. maakt gebruik van het boekhoudprogramma ‘Informer online’. 
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2.1 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
De jaarrekening is opgesteld en ingericht conform de ‘Richtlijn Verslaggeving 
Fondsenwervende Instellingen’. De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde, tenzij anders vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop 
deze betrekking heeft. De jaarrekening 2020-2021 is opgesteld overeenkomstig de richtlijn RJ 
650 (aangepast 2011). 
 
Het boekjaar van Stichting I.S.I.S. loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 
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BALANS PER 30 JUNI 2021  
 
 ACTIVA         2020-2021      2019-2020   
     
B.1 Materiele vaste activa    
B.1.a Gebouwen          2.255.000       2.185.000  
B.1.b Machines               46.308            47.150  
B.1.c Inventaris                 9.937            11.396  
B.1.d Archief                 4.434              4.100  
           2.315.679       2.247.646  
     
B.2. Voorraden               64.165            72.604  
     
B.3 Vorderingen    
B.3.a Debiteuren    
     
B.4 Liquide middelen             702.670          593.184  
 vooruitbet. Kosten                 2.636              2.041  
     
     

           3.085.149       2.915.475  

     
 PASSIVA    
     
B.6 Eigen Vermogen    
B.6.a Eigen vermogen          2.255.000       1.528.507  
B.6.b Res. Groot onderhoud             102.306          109.799  
           2.357.306       1.638.306  
     
B.7 Reserves    
B.7.a Bestemmingsreserve             405.931          304.462  
B.7.b Continuiteitsreserve               69.713            69.231  
               475.644          373.693  
B.8. Schulden    
B.8.a Langlopende schulden             120.926          114.272  
B.8.b Kortlopende schulden                 8.363              8.555  
B.8.c Abonnementen Lucifer                 3.752              3.366  
B.8.d Vooruit ontvangen gelden                 1.210                 100  
              134.251          126.294  
     
 positief resultaat             117.948          777.182  
     

           3.085.149       2.915.475  
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   RESULTATEN PER 30 JUNI 2021 
 
                2020-2021            2019-2020  
 Baten    
     
R.a.1. Bijdragen leden TSPL                   27.064                 27.540  
R.a.2. Leden TSPL via loges                     9.288                 13.766  
R.a.3. Giften en schenkingen                 181.710               847.728  
R.a.4. ‘Schaalopbrengst’                     2.358                   9.537  
R.a.5. Symposium                     2.248                      297  

 
 
Kennisverspreiding    

R.b.1. Omzet uitgeverij                     5.962                 11.325  
R.b.2. Resultaat cursussen                     2.841                   3.319  
     
R.c.1. Rente                          53                   1.394  
R.c.2. De Ruijterstraat 74                            -                   1.248  
R.c.3. Overige baten                   1.838  
     

                  231.522               917.992  

     

 
Lasten ten behoeve van 
Doelstellingen    

     
R.d.1. Openbaar Werk/lezingen                   26.662                 31.114  
R.d.2. Website / domeinnaam                     4.526                   5.333  
R.d.3. Internationaal werk                        651                 12.824  
     
R.e.1. Afschrijving apparatuur                     7.698                 10.654  
R.e.2. Lasten doka/drukkerij enz.                   17.428                 17.297  
R.e.3. Lasten  uitgeverij                     1.183                   3.823  
R.e.4. Audio- en video-apparatuur                     2.655                   2.994  
     
R.f.1. Algemene kosten beheer                   31.666                 40.942  
     
R.g.1. Alg. kosten administratie                     6.836                 12.391  
     
R.h.1. Algemene kosten                     14.269                   3.438  
     
 Overschot                 117.948               777.182  

                  231.522               917.992  
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2021     
 
Activa 
B.1.a. Gebouwen 
Dit betreft de panden De Ruijterstraat 72 en 74 te Den Haag, Maziestraat 6 en 6a te Den Haag 
en het Lumehuis, Laanweg 16 te Schoorl. De waarden betreffen de WOZ-waarde per 1 
januari 2020.  
September 2019 heeft Stichting I.S.I.S. het pand Maziestraat 6 – 6a te Den Haag aangeschaft. 
Deze aankoop is bekostigd met een erfenis en een grote donatie. 
 
        2020-2021    toename WOZ        2019-2020  
          01-01-2021  
Lumehuis Laanweg 16, 
Schoorl            824.000  35.000            789.000  
De Ruijterstraat 72, Den Haag            106.000  4.000            102.000  
De Ruijterstraat 74, Den Haag            645.000  31.000            614.000  
Maziestraat 6 - 6a Den Haag            680.000               680.000  
         2.255.000  70.000         2.185.000  

 
B.1.b. Machines, installaties en software 
Op de machines en installaties wordt als volgt afgeschreven. 
Dure software           2 jaar 
Computers en andere kleine apparatuur   3 jaar 
Grote machines, apparaten en kluizen 10 jaar. 
 
B.1.c. Inventaris   
De huishoudelijke inventaris in de panden De Ruijterstraat 72 en 74, Den Haag alsmede van 
het Lumehuis is geheel afgeschreven.  
 
B.2.  Voorraden 
De voorraden van boeken en het tijdschrift Lucifer - de Lichtbrenger zijn gewaardeerd tegen 
kostprijs onder aftrek van de voorziening voor incourantheid. 
Een deel van de incourante voorraad Lucifer - de Lichtbrenger is afgeschreven.  
De overige voorraden betreffen onder andere: kopieerpapier, enveloppen, telefoonblokjes, 
cursusmapjes, alsmede verpakkingsmateriaal voor de uitgeverij, materialen voor het archief 
en voor de kostenplaatsen voorbewerking, drukkerij en binderij. 
 
Passiva 
B.6.  Eigen vermogen 
Het eigen vermogen betreft de WOZ-waarde van de panden De Ruijterstraat 72 en 74 te Den 
Haag en het Lumehuis vermeerderd met de verhoging van de WOZ-waarde van 
vorengenoemde panden en de Maziestraat 6 - 6a te Den Haag per 1 januari 2020.  
Alsmede een reserve voor onvoorziene uitgaven en aanvullingen op toekomstige grote  
kostenposten zoals onder andere het onderhoud en vervanging van de machines en onderhoud  
van de panden.  
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B.7 Reserves 
De reserves zijn onderverdeeld in bestemmingsreserve en continuïteitsreserve. 
De bestemmingsreserves zijn opgebouwd voor het groot onderhoud van de panden De 

 Ruijterstraat 72 en 74 te Den Haag en het Lumehuis, Laanweg 16 te Schoorl en de 
Maziestraat 6 te Den Haag. De renovatie van de druk- en stookkelders zijn ten laste gekomen 
van de bestemmingsreserve pand De Ruijtersteaat 72. 
 
Bestemmingsreserves        2020-2021           2019-2020  
    
Onderh./verbouwing pand 72            158.487              142.847  
Onderh/verbouwing pand 74            190.810              147.920  
Onderhoud Lumehuis              13.742                13.742  
Onderhoud Maziestraat              42.891     
            405.931              304.509  
    
Continuïteitsreserves        2020-2021         2019 - 2020   
    
Boekenfonds bibliotheek              11.636                11.154  
Onderhoudsreserve uitgeverij              58.077                58.077  
              69.713                69.231  

 
Schulden 
 
B.8.a Langlopende schulden 
 
De langlopende schulden betreffen drie permanente renteloze leningen, die vrijvallen bij 
overlijden van de geldgevers, plus de rekening-courant met het Internationaal Hoofdkwartier 
(IHK), het Openbaar Werk Fonds en het Besloten Werk Fonds. 
 
Langlopende schulden        2020-2021          2019-2020   
    
Permanente renteloze leningen              37.196                37.196  
Internationaal Hoofdkwartier              54.645                48.294  
Openbaar Werkfonds              19.627                26.782  
Besloten Werkfonds                9.458                  2.000  
            120.926              114.272  

 
B.8.b.   Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden betreffen de crediteuren, de rekening-courant met de 
Nederlandse Afdeling van de TSPL en de International Theosophy Conferences (ITC), 
alsmede een bedrag voor de vertaling van de ‘H.P. Blavatsky (H.P.B.) -letters’. 
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Kortlopende schulden        2020-2021           2019-2020   
    
Crediteuren                2.199                  2.085  
Rek. crt. Ned. Afd. en loges                1.149                  1.147  
ITC                 2.606                  2.916  
HPB Letters                2.408                  2.408  
                 8.363                   8.555  

 
Toelichting op de resultatenrekening 2020-2021 
 
Baten 
 
R.a.1   
De leden van de Theosophical Society Point Loma (TSPL) dragen een deel 
van de contributie aan TSPL af, aan Stichting I.S.I.S. als bijdrage voor het openbare werk om 
posten zoals: zaalhuur voor openbare lezingen, symposia, advertenties, programmafolders, het  
onderhouden van de website en de online-uitzendingen van de openbare lezingen die in Den  
Haag worden gehouden (livestream) te kunnen bekostigen.  
 
R.a.2  
Tevens wordt door de loges van de TSPL het teveel aan ontvangen contributie, het  
zogenaamde surplus, doorgestort naar Stichting I.S.I.S. als gift. 
 
R.a.3  
Leden en belangstellenden die het theosofische gedachtegoed willen steunen, doen dit  
middels giften, schenkingen en periodieke uitkeringen.  
Februari 2019 is Stichting I.S.I.S. erfgenaam geworden. Het grootste deel van deze erfenis is  
inmiddels ontvangen. Er rest nog een klein bedrag.  
  
R.a.4  
In verband met de maatregelen van de overheid met betrekking tot de COVID-pandemie zijn 
het onderhavige seizoen geen lezingen gehouden op locaties en in het Blavatskyhouse. 
Wekelijks zijn er, zonder publiek, lezingen gehouden vanuit het Blavatskyhouse. 
Belangstellenden konden via livestream deze lezingen volgen. Veel belangstellenden hebben 
middels de digitale knop een storting gedaan op de ‘digitale’ schaal.  
 

 R.a.5. 
 Symposium 

Op 13 september 2020 werd het Symposium ‘De Geheime Leer – De Theorie van Alles’ 
online gehouden. Op 26 september 2020 vond het Engelstalige Symposium plaats met de titel 
‘The Secret Doctrine – The Theory of Everything’. 
 
Symposium                2020-2021           2019-2020 
    
Totale kosten                           443                   6.209  
Vrijwillige bijdragen en 
schaal                        2.691                   6.506  
                        2.248                      297  



 13 

R.b.1  
Het resultaat van de uitgeverij betreft de netto-opbrengst van de verkopen van theosofische 
literatuur: boeken en het tijdschrift Lucifer - de Lichtbrenger; alsmede de verkoop van 
audio- en video-opnamen van de gehouden openbare lezingen (downloads) en symposia.  
 
De verkoop van deze producten heeft hoofdzakelijk plaatsgevonden via onze webwinkel  
Daarnaast kunnen belangstellenden diverse producten - zoals tijdschriften, boeken,  artikelen 
en lezingen - gratis downloaden en de lezingen bekijken via onze website. Hier kan een 
vrijwillige bijdrage voor worden gegeven. Vanaf 1 januari 2021 is de digitale uitgave van 
Lucifer - de Lichtbrenger gratis. 
 
                2020-2021           2019-2020  
    
Boekenverkoop                   1.357  
Boekenverk. via webwinkel                        2.182                   2.273  
Lucifer - de Lichtbrenger                        3.576                   7.261  
Digitale Lucifer                           189                      330  
Downloads                             16                      104  
                        5.962                 11.325  

 
R.b.2  

 De cursussen Anders Denken en Levenswijsheid zijn dit seizoen vanwege de Covid-pandemie 
uitsluitend via video-communicatie gehouden. 
 
In onderstaand overzicht zijn de cursisten vermeld.  
 
      2020-2021               2019-2020 

     
Anders Denken  55             2.057  47                     2.448  
Levenswijsheid (Nederlands) 31                783  25                        871  
              2.841                       3.319  

 
Lasten 
 
Besteed aan doelstelling 
 
R.d.1  
Openbaar Werk 
De kosten met betrekking tot het openbare werk zijn onder andere: de openbare lezingen,  
informatiemarkten, affiches, programma’s en ander drukwerk, de verzendkosten, archief,  
telefonie en internet. Vanwege het feit dat alle openbare activiteiten via het internet hebben  
plaatsgevonden, zijn er extra kosten gemaakt en zijn nieuwe contracten afgesloten om onze  
producten (lezingen, cursussen enzovoort) zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.  
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               2020-2021           2019-2020  

    
Zaalhuur, enzovoort                        3.565                 10.946  
Affiches, programma’s, enz.                        2.307                   3.041  
Advertenties                               -                      212  
Archief                           778                      486  
Telefoon/kopieermachine                        3.562                   3.033  
Informatiemarkten                               -                      327  
Internet                        6.478                   2.505  
PR                        1.520                      966  
Livestream                           445                      356  
Diversen                           192    
Openbaar Werkfonds                        7.815                   9.242  
                      26.662                 31.114  

 
R.d.2 
Domeinnamen en website 
Om te waarborgen dat de Theo-sofia zuiver gebracht wordt, heeft Stichting I.S.I.S. een uitgebreide 
website zowel in de Nederlandse, Engelse als Duitse taal.    
 
                2020-2021          2019 - 2020  
    
Domeinnamen                           671                   1.308  
Website                        3.854                   4.025  
                        4.526                   5.333  

 
R.d.3 
Internationaal werk 
Ook het internationale werk is hoofdzakelijk via videocommunicatie verricht. Er zijn geen 
buitenlandse reizen gemaakt. Derhalve zijn de kosten zeer beperkt. 
 
 
Kosten gemaakt ten behoeve van de doelstelling 
 
R.e.1  
Afschrijving apparatuur 
Op de apparatuur en dure software wordt lineair afgeschreven 
Dure software 2 jaar 
Computers en andere kleine apparatuur  3 jaar 
Grote (productie) apparatuur en kluizen          10 jaar 
 
R.e.2 
Resultaat productieafdelingen 
Door de overgang van het traditionele drukwerk naar Printing on Demand (PoD) zijn de doka 
en de drukkelder in de loop van het seizoen ontmanteld.  
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                2020-2021           2019-2020  
    
Lay-out afdeling                           215                     -202 
Doka                         154  
Drukkerij                         1.850                   3.922  
PoD                      11.453                   9.945  
Binderij                        3.910                   3.477  
                      17.428                 17.297  

 
R.e.3    
Kosten verbonden aan de uitgeverij en de webwinkel 
De kosten van de uitgeverij en de webwinkel zijn lager vanwege het opzeggen en restitutie 
 van een deel van de huur van een externe opslagruimte.  
 
R.e.4     
Audio- en video-apparatuur  
Deze kosten betreffen hoofdzakelijk de afschrijvingen van de audio- en video-apparatuur en de 
aanschaf van randapparatuur voor de video’s. 
 
R.f.1 Algemene kosten beheer 

 
De grootste kostenposten voor alle panden zijn de nutsbedrijven, met name de 
energierekeningen zijn hoog. In De Ruijterstraat 72 is de productieafdeling gehuisvest.  
De leden van de Theosophical Society Point Loma dragen bij aan de dekking van kosten van  
onderhoud, energie, water, verzekeringen, belastingen, enzovoort voor het Lumehuis.  
Tevens zijn er giften en donaties ontvangen, die expliciet zijn gegeven ten behoeve van het  
Lumehuis.  

 
                2020-2021          2019-2020   
    
Pand De Ruijterstraat 72                        9.124                   7.981  
Pand De Ruijterstraat 74                        1.571    
Maziestraat 6                        5.279                 20.208  
Lumehuis                        9.199                   4.662  
Verzekeringen                        6.494                   8.091  
                      31.666                 40.942  

 
R.g.1 Algemene kosten administratie 
 
                2020-2021            2019-2020  
    
Bancaire kosten                        1.692                   1.725  
Secretariaatskosten                           608                      935  
Abonnementen                           946                      584  
Adviseringskosten                        3.590                   9.146  
                          6.836                 12.391  
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R.h.1 Algemene kosten 
De overige kosten betreffen voor het grootste deel de afboeking van de incourante voorraad 
Lucifers. 
 
                2020-2021           2019-2020  
    
Huishoudelijke kosten                           377                      775  
Overige kosten                      13.892                   2.663  
                      14.269                   3.438  

 
 
2.4 Oorzaak en bestemming resultaat 
     
Stichting I.S.I.S. sluit dit seizoen af met een positief resultaat.  
Dit resultaat is het gevolg van een grote donatie en het feit dat de Stichting nog een bedrag 
heeft ontvangen uit een erfenis. 
Het totale bedrag van deze twee grote bijdragen is ongeveer € 125.000,00. Zonder deze twee 
donaties heeft Stichting I.S.I.S. een negatief resultaat van ca. € 8.000,00. 
 
Het resultaat komt ten gunste van de reserves voor de verbouwingen van de panden de 
Ruijterstraat 72 en 74 en de aanpassing van het pand Maziestraat.   
 
Den Haag, 13 november 2021 
 
 
Dhr. H.C. Vermeulen     Dhr. Ph.J. Wiskie 
 
 
 
Mw. M.A.W. de Rooij-Braam   Dhr. B. v.d. Noort 

 


