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1. Missie 
 
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Sofia voor de periode 2018-2020. 
 
Stichting Sofia is op 22 november 2001 opgericht op initiatief van Sonia Bos. Zij is de 
grondlegger van de aquariusmystiek. De Nederlandse mystica Sonia Bos heeft gedurende 
een periode van 25 jaar authentieke en zeer vernieuwende leringen ontvangen over het 
Aquariustijdperk, vanuit de Sofia (de Goddelijke wijsheid). Deze leringen (door haar 
de aquariusmystiek genoemd) bevatten zeer waardevolle inzichten over de uitdagingen 
waarmee we in deze unieke tijd als mens en samenleving geconfronteerd worden. Ook geeft 
de Aquariusmystiek concrete handvatten hoe we kunnen omgaan met onze levensvragen, 
onze gezondheid kunnen verbeteren en ons levenslot in eigen hand kunnen nemen. 
Levensgeluk en bewustwording liggen binnen handbereik en de aquariusmystiek schijnt hier 
een totaal nieuw licht op.  
 

1.1 Doelstelling 

Doelstelling van de stichting is het toegankelijk maken, bevorderen en verbreiden van de 
Aquariusmystiek. Dit opdat de grote waarde die deze mystiek voor de mensheid heeft, 
herkend kan worden en in allerlei deelgebieden van het leven kan worden geïntegreerd en 
toegepast.  

 

1.2 Strategie 

Omdat de ontvangen aquariusmystiek het leven op bijna elk gebied vernieuwing aanreikt, 
wil de stichting deze op professionele wijze helpen verbreiden. Dit tracht ze te doen in zowel 
binnen- als buitenland.  

Voor het verbreiden van de aquariusmystiek hanteert de stichting de volgende strategie: 
• Het beschikbaar stellen van een informatieve website met voldoende informatie voor 

een eerste korte maar complete introductie in de aquariusmystiek. Ook geeft de website 
toegang tot verdere informatie voor de geïnteresseerde. 

• Het publiceren van het oeuvre van Sonia Bos. 
• Het geven van workshops en het organiseren van lezingen door gastsprekers/docenten 

over de aquariusmystiek of aanverwante onderwerpen, voor verdiepte kennis en 
toepassing. 

• Het netwerken en samenwerken met individuen en organisaties die ook betrokken zijn 
bij de verbreiding van de aquariusmystiek of aanverwante onderwerpen. 
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2. Huidige situatie 
 
Sonia Bos overleed in 2009. Sindsdien zijn de activiteiten van Stichting Sofia zijn weliswaar 
veranderd maar onverminderd doorgegaan. Na haar overlijden volgde er een periode van 
heroriëntatie waarbij de verkoop van het oeuvre van Sonia Bos doorging. Echter, aangezien 
zij de motor was achter de vele lezingen en workshops van Stichting Sofia, viel dit, afgezien 
van een aantal bijeenkomsten van geïnteresseerden en lezingen van gastsprekers, stil. 
 
Er werd financieel ook een herijking gedaan. Vanaf 2013 werd besloten om de vaste kosten 
van de stichting flink terug te brengen. Dit hield o.a. in opzegging extern kantoor, 
eenvoudigere IT, opzegging externe opslag, etc. Op deze wijze is de continuïteit van de 
stichting gegarandeerd vanuit financieel oogpunt, aangezien er nu een situatie is van 
optimalisatie van voorraadbeheer en kantoorsituatie. 
 
Onder ‘activiteiten’ wordt verder ingegaan op de ontwikkelingen ten aanzien van elke 
activiteit. 
 

2.1 Activiteiten van Stichting Sofia 

Stichting Sofia houdt zich bezig, via de Aquarius Academie/Uitgeverij De Gouden Kroon met: 

• Publicatie van de door Sonia Bos gepubliceerde werken. 
• Het verzorgen van workshops, cursussen, meditaties en lezingen voor verschillende 

doelgroepen. 
• Het uitgeven van een digitale nieuwsbrief. 
• Onderhoud en publicatie van een informatieve website. 

 

2.2 Publicatie van de door Sonia Bos gepubliceerde werken  

Stand van zaken tot nu toe 

Tot 2018 verkocht Uitgeverij De Gouden Kroon alle boeken via de eigen webshop en werden 
alle bestellingen op het secretariaat verwerkt, ingepakt en verzonden. Dit bleek na verloop 
van tijd teveel druk op de aanwezige vrijwilligers te leggen en is besloten in 2018 is de 
verkoop over te dragen aan Uitgeverij Elikser, gevestigd te Leeuwarden. Een deel van het 
oeuvre van Sonia Bos is nu prominent in de webshop van uitgeverij Elikser opgenomen. Dit is 
een afgeslankt oeuvre ten opzichte van de jaren ervoor. Vanwege voorraad optimalisatie 
(zowel bij Uitgeverij De Gouden Kroon, als wel bij Uitgeverij Elikser, is gekozen voor een 
afgeslankt oeuvre (nog altijd 15 publicaties!).  

Een ander deel van het oeuvre wordt tijdens de workshops/cursussen en opleidingen ter 
beschikking gesteld. 
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Deze activiteit 2018-2020: 

In 2019 zal de verkoop van de boeken van Sonia Bos via Uitgeverij Elikser gecontinueerd 
worden. De verkoop in 2018 is naar volle tevredenheid verlopen qua aantallen maar ook de 
samenwerking tussen Uitgeverij De Gouden Kroon en Uitgeverij Elikser. Al zijn de inkomsten 
per boek gedaald, door afgedragen commissie aan Uitgeverij Elikser, profiteert de stichting 
qua inkomsten van de prominente plek die het oeuvre van Sonia Bos heeft in de webshop 
van Uitgeverij Elikser en tevens diens bekendheid. 

De directe verkoop tijdens cursussen en workshops zal ook continueren. Dit betreft met 
name de publicaties die niet via Uitgeverij Elikser te koop zijn, als een extra service voor 
deelnemers.  

Het oeuvre zal opnieuw kritisch bekeken worden en waarschijnlijk verder versmald worden 
waar nodig (afhankelijk van de boekenverkoopcijfers en algemene belangstelling van de 
afgelopen drie jaren). 

Er zal worden gekeken naar niet eerder gepubliceerd materiaal, met name chakra-
gerelateerd, aangezien daar grote belangstelling voor is. Dit om aanvullende informatie ter 
beschikking te kunnen stellen. 

Digitalisering van onlangs ontdekte niet eerder gepubliceerde manuscripten van Sonia Bos. 
Er zal een vrijwilliger voor worden gezocht die deze taak op haar/hem wil nemen. 

Er zal worden gekeken naar belangstelling voor bundeling van lezingen van Sonia Bos per 
thema. 

 

2.3 Het verzorgen van workshops, cursussen, meditaties en lezingen voor verschillende 
doelgroepen 

Stand van zaken tot nu toe 

De Aquarius Academie heeft regelmatig lezingen met gastsprekers georganiseerd in de 
afgelopen jaren. Tevens kleinschaligere workshops over de (meditatie)methodieken en 
chakraleer (dertien chakra’s) zoals door Sonia Bos geïntroduceerd. Er was tot nu toe grote 
belangstelling voor.  

Deze activiteit 2018-2020: 

De stichting is voornemens deze activiteiten te continueren. De cursus ‘Kom in je kracht’ zal 
een aantal keren worden gegeven. Er zal tevens worden uitgekeken naar een grotere locatie 
die tevens centraler ligt (midden van het land), om aan de vraag voor deze cursus te 
voldoen. 
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Ook zullen in 2019 en 2020 weer een aantal eenmalige lezingen worden gegeven door 
gastdocenten.  

Verder is de Aquarius Academie voornemens om nieuwe sprekers aan te trekken voor 2019 
en 2020. 

 

2.4 Nieuwsbrief en website 

Stand van zaken tot nu toe 

De nieuwsbrief (vroeger ‘nieuwsblad’) werd ten tijde van Sonia Bos elk kwartaal als papieren 
versie uitgegeven. Het bevatte grotendeels nieuwe artikelen en een up to date agenda. De 
nieuwsbrief wordt nu alleen digitaal uitgegeven en bevat de laatste jaren alleen de agenda 
en boekaanbiedingen. Af en toe een herpublicatie van een artikel van Sonia Bos. Er wordt 
regelmatig ingeschreven op de nieuwsbrief. 

De website is in 2014 vernieuwd om deze gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker te 
maken. Er is nog altijd veel informatie te vinden over de aquariusmystiek en de activiteiten 
van Stichting Sofia.  

Deze activiteit 2018-2020: 

Er zal gecontinueerd worden met het verzenden van de nieuwsbrief, bij voldoende nieuws. 
Er zal gekeken worden of er meer inhoudelijke content kan worden aangeboden via de 
nieuwsbrief. 

De website blijft regelmatig up to date gehouden worden. 

 

3. Toekomst 
 
Stichting Sofia opereert in een spirituele ‘markt’ die de laatste vijf tot tien jaren in overdrive 
is gegaan. Er zijn legio spirituele coaches, praktijken, boeken, cursussen etc. Voor elk wat 
wils. Daar waar jaren geleden Stichting Sofia en het oeuvre van Sonia Bos een vrij unieke 
positie had met zeer vernieuwende materie, kost het de stichting, door de voornoemde 
trend, meer moeite om zichtbaar te blijven. Al is er nog altijd veel belangstelling voor het 
oeuvre van Sonia Bos (getuige de boekenverkoop) en de workshops, is het een uitdaging om 
gevonden te worden en te blijven voldoen aan de behoefte op de spirituele markt. Er is 
zoveel beschikbaar tegenwoordig, dat het lastig is voor de spiritueel geïnteresseerde om 
onderscheid te kunnen maken op wat nu eigenlijk wat is.  
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Wat wel duidelijk is, is dat de inhoud van de boeken en cursussen nog altijd grote 
belangstelling genieten en er zeer positief op gereageerd wordt. De cursussen zitten altijd 
vrij snel vol en worden door de deelnemers positief geëvalueerd.  
 
Gezien het bovenstaande kan inhoudelijk gezien en qua activiteiten, de ingeslagen koers 
worden verder gezet.  
 
De spirituele inzichten over de tijd waarin we leven is dynamisch. Immers, de Sofia is geen 
statische religie, maar gerelateerd aan de veranderende menselijke ervaring en inzichten 
over het leven. In de loop van de jaren zijn er zoveel mooie ontmoetingen en uitwisselingen 
geweest met mensen die van de services van Stichting Sofia gebruikt hebben gemaakt. 
Gezamenlijk wordt bewust en onbewust waargenomen dat De Sofia verdiept en dat die 
vernieuwing die van binnen gevoeld wordt, ook mag worden vertaald in uitwisseling naar 
buiten. De vertaling van de verdieping van de Sofia is iets waar Stichting Sofia zich verder 
mee bezig wil houden. Dit om de missie van de stichting weer verder te verdiepen.  
 

4. Organisatie 
 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nummer 
28092401 en is gevestigd aan Dreeuwing 38 te Gieten. De stichting heeft een ANBI-status. 

 

4.1 Bestuur 

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter: Sophia (Frieda) Bos 
Penningmeester: Jan Willemsen 
Secretaris: Wikash Moella 

Het bestuur is onbezoldigd. Dagelijks bestuur wordt gedaan door de voorzitter. 

 

4.2 Werknemers 
 
De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers. De stichting heeft een part-time vrijwilliger op 
kantoor. Verder zijn er bij lezingen en workshops zijn er vrijwilligers die assisteren aan de 
boekentafel en geven verdere ondersteuning tijdens de event(s) zelf. 
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 4.3 Interne structuur 

De Aquarius Academie 
De Aquarius Academie is het uitvoerende orgaan van Stichting Sofia. De academie is in het 
leven geroepen als onderdeel van Stichting Sofia. De Aquarius Academie is binnen Stichting 
Sofia in het leven geroepen vanuit de behoefte om gehoor te geven aan de groeiende 
behoefte om de kennis en de mogelijkheden die ons gegeven zijn de Aquariusmystiek te 
ervaren, te voelen en te delen. De activiteiten van de Aquarius Academie zijn 
gericht bieden (elementen) van de Aquariusmystiek zodat je deze in je eigen leven kunt 
toepassen. Er wordt hier gebruik gemaakt van de mooiste delen van origineel werk van 
Sonia Bos, maar ook van de ervaring van de zorgvuldig geselecteerde Aquarius Academie 
docenten en natuurlijk de deelnemers. 
 
De activiteiten zijn niet-commercieel van aard, dat wil zeggen er is geen winstoogmerk en de 
inkomsten komen ten goede aan de stichting. Alle activiteiten (workshops, lezingen en 
evenementen) binnen Stichting Sofia worden verzorgd door de Aquarius Academie. Daarbij 
worden gastdocenten en gastsprekers ingezet.  
 
 
Uitgeverij de Gouden Kroon 
De stichting beschikt over een eigen niet-commerciële uitgeverij (Uitgeverij De Gouden 
Kroon). Via deze uitgeverij kan de Aquariusmystiek onafhankelijk en onbelemmerd door 
commerciële factoren worden uitgegeven.  
 

5. Financiën  
 
De jaarcijfers worden jaarlijks gepubliceerd op www.aquariusacademie.nl en we verwijzen 
hiervoor naar de website. 
 
Stichting Sofia bedruipt zichzelf vanuit de inkomsten van de boekenverkoop en de 
opbrengsten van evenementen en een enkele gift. De afgelopen jaren draaide de stichting 
verlies omdat de kosten hoger waren dan de opbrengsten. Ondanks inzet op het 
terugbrengen van de kosten zijn er jaarlijks kosten die niet te vermijden zijn.  
 
De deelnamekosten die in rekening worden gebracht voor evenementen en cursussen zijn 
aan de lage kant in vergelijking met vergelijkbare activiteiten van andere aanbieders. 
Stichting Sofia heeft toegankelijkheid hoog in het vaandel staan, maar waarschijnlijk is een 
verhoging van dergelijke gelden onvermijdelijk in de toekomst. 
 
De boekenverkoop lijkt een stijgende trend te tonen en de prognose is dat dit zal resulteren 
in hogere inkomsten. 
 
Donaties waren in de afgelopen jaren in termen van inkomsten van ondergeschikt belang, 
afgezien van een enkele donatie. Stichting Sofia wil kijken hoe deze bron van inkomsten te 
vergroten. 

http://www.aquariusacademie.nl/
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De stichting heeft een vermogen dat gebruikt wordt als buffer. Het is onvermijdelijk, maar 
de stichting ziet het als onwenselijk. Er zal moeten continue moeten worden gekeken naar 
het vergroten van inkomsten en het verder terugdringen van de kosten. 
 
Al met al is de verwachting dat Stichting Sofia financieel er gezond voor zal blijven staan om 
de komende jaren haar missie te kunnen blijven vervullen. 
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