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gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



1. Inleiding
Elektoor is het onderzoeksinstituut voor lilaca, de spirituele wetenschap die zijn oorsprong 
heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw. De lilaca is dus nog een jonge wetenschap in opbouw. 
Elektoor stelt zich ten doel om deze wetenschap steeds verder uit te breiden en te verdiepen. Dit 
gebeurt door middel van het doen van activiteiten op het landgoed De Pauwekroon en domein 
De Olijfboom. In deze activiteiten blijkt hoe mensen handelen en wat daaraan ten grondslag 
ligt. Dit onderzoek is altijd gekoppeld aan het perspectief van een steeds verdere vervolmaking 
van de mens zelf, hetgeen ook het doel is van de lilaca.

De focus in de aankomende jaren ligt op het onderzoek zelf. In de afgelopen decennia is dat 
altijd het geval geweest, maar het blijkt tijd te vergen om daadwerkelijk vorm te geven aan het 
onderzoek. Het onderzoek is ook niet alledaags, het betreft een geheel nieuwe wetenschap waar-
bij de onderzoeker zelf tevens het onderzoeksterrein is. 
Om het onderzoek meer en meer van de grond te krijgen in de komende jaren, zal er veel ruimte 
zijn binnen Elektoor om met onderzoek bezig te zijn. Alle middelen daartoe zijn inmiddels ruim 
aanwezig, zoals een onderzoekspaviljoen met een studiezaal en ruimten om onderzoeksverslagen 
digitaal uit te werken. De activiteiten vinden plaats op eigen terrein en bestaan uit het onderhou-
den van bossen, tuinen, gebouwen, wegen en paden, secretariaatswerkzaamheden, schoonmaak, 
enzovoort.

Het behalen van de doelstelling, zijnde het verder opbouwen van de wetenschap lilaca, hangt 
sterk af van de inzet van de onderzoekers: de onderzoekers zijn vrijwilligers en bepalen zelf in 
hoeverre zij onderzoek willen doen. Het is aan het bestuur van Elektoor om het onderzoek zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken, waardoor er ook aanwas is van nieuwe onderzoekers, die kennis 
willen maken met de lilaca.

Elektoor -  instituut voor lilaca

Zicht op een deel van de Driftentuin op landgoed De Pauwekroon
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2. Termijn beleidsplan en doelstelling
Dit beleidsplan beslaat een termijn van 4 jaar, van 2021 
tot 2025. Ieder jaar bekijkt het bestuur of er aanpassing 
nodig is. Het eerste doel is om het onderzoek verder 
vorm te geven binnen de organisatie. Daarnaast worden 
er activiteiten ontplooid om nieuwe onderzoekers te in-
teresseren voor de wetenschap lilaca.

3. Missie en visie
Eind jaren 70 werd bij een aantal organisatiedeskundi-
gen duidelijk dat mensen wel willen veranderen als het 
gaat om een verbetering van hun kennis en kunde, maar 
dat zij toch steeds terugvallen in oude patronen - welke 
cursus zij ook volgen en hoezeer zij zich ook inspannen 
om op een andere manier te werken en te leven. Een 
blijvende verandering bij mensen vraagt dus om een an-

dere methodiek. In 1982 is stichting Elektoor opgericht 
met het doel om mensen de mogelijkheid te geven alle 
kwaliteiten die zij in zich hebben tot volle wasdom te 
laten brengen met een blijvend resultaat. De kwaliteit 
van leven zal daardoor toenemen. De methode die wordt 
gebruikt is het beoefenen van de wetenschap lilaca.

Ieder mens is op weg naar zijn vervolmaking, ongeacht 
afkomst, nationaliteit, intelligentie, religie of welke aan-
duiding een mens ook maar kan hebben. Ieder loopt een 
individueel pad en ontwikkelt zich op zijn eigen manier. 
Bij Elektoor is er ruimte voor diegenen die zich actief 
willen inzetten om verder te komen op deze weg. De 
diversiteit aan mensen geeft het onderzoek bij Elektoor 
een avontuurlijk elan, aangezien niemand hetzelfde is en 
elk zijn eigen kwaliteiten in het verschiet heeft.

4. Doelstelling
Elektoor stelt zich ten doel het funderen, opbouwen en 
uitbouwen van de wetenschap lilaca. Het doen van on-
derzoek heeft daarbij de eerste prioriteit.

5. Strategie
Om het onderzoek naar een hoger plan te tillen is het 
nodig om hier veel aandacht en tijd voor vrij te maken. 
De activiteiten zijn het middel om ontdekkingen te doen 
over de aard van de onderzoeker zelf en ook van zijn me-
de-onderzoekers. Het onderzoek vindt dus plaats tijdens 
de activiteiten op de Pauwekroon en de Olijfboom. De 
activiteit is het middel tot onderzoek.
Ter verduidelijking: het is niet de bedoeling om mooie 
tuinen te creëren, maar veel meer om tijdens het tuinie-
ren te ontdekken waarom iets op een bepaalde manier 

gebeurt. Bijvoorbeeld: wat is de oorzaak dat er planten 
of bomen niet aanslaan of juist wel? En daarbij: wat ver-
telt dit over de onderzoeker die zich met deze planten 
en bomen heeft beziggehouden? Welke bewustzijnden 
in de onderzoeker bepalen zijn gedrag en welke uitstra-
ling heeft dit op de tuinen? En welke vibraties stralen de 
bloemen, bomen en struiken uit, welk wezen gaat er in 
hen schuil?
Het gaat dus om het stellen van bewustzijnsvragen en 
om te komen tot een meer helder bewustzijn van zowel 
de geest als het lichaam.

Aangezien alle gebouwen, wegen en paden, tuinen en 
bossen in de afgelopen drie decennia zijn gerenoveerd en 
opgeknapt, is de tijd aangebroken om veel tijd te beste-
den aan het onderzoek en met name het uitwerken daar-

Een deel van de Vuurweide met fruitbomen en -struiken op domein De Olijfboom
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van. Dat gebeurt door een uitwisseling van de onder-
zoeksresultaten tussen de onderzoekers onderling, plus 
het schriftelijk uitwerken van datgene wat er is ontdekt.

Dit alles is een proces van voortschrijdend inzicht en 
dat betekent dat de factor geduld van cruciaal belang 
is om het onderzoek te doen slagen. Met andere woor-
den: het heeft tijd nodig om via allerlei gebeurtenissen 
een rode lijn te ontwaren en de daadwerkelijke oorzaak 
van gedragingen te doorgronden. In de tussenliggende 
tijd is er sprake van een groei van inzicht en bewustzijn, 
hetgeen doorgaans meer levensvreugde tot gevolg heeft. 
Daarnaast is de focus ook gericht op het aantrekken van 
nieuwe onderzoekers: er worden workshops en trainin-
gen ontwikkeld die door de onderzoekers zelf worden 
vormgegeven. 

Elektoor is op alle dagen van het jaar voor de onderzoe-
kers geopend; van 8:30 uur tot 23:00 uur zijn zij in de 
gelegenheid om bezig te zijn op het instituut. Zo hebben 
onderzoekers die overdag werken de mogelijkheid om in 
de avonduren bezig te zijn met hun onderzoek. Ook in 
het weekend en op feestdagen is Elektoor opengesteld 
voor onderzoek.

6. Vooruitzichten
Elektoor bestaat sinds 1982. Vanaf die tijd is er een ge-
fundeerde basis gelegd voor de wetenschap lilaca. Ook 
het opbouwen van de lilaca heeft zijn beslag gekregen in 
die jaren. Op dit moment ligt het accent op het verder 
uitbouwen van de wetenschap.

Heden ten dage zijn er 56 onderzoekers bij Elektoor. 
In de komende 4 jaar zal Elektoor zich concentreren op 
uitbreiding van het aantal onderzoekers naar maximaal 
90 onderzoeksplaatsen. Er worden daartoe diverse ac-
tiviteiten ontplooid, zoals het promoten van bestaande 
opleidingen, het vormgeven van nieuwe workshops en 
cursussen, deelname aan beurzen, enzovoort. 

7. Organisatie
De organisatie van Elektoor voorziet in 11 wetenschap-
pelijke afdelingen die alle activiteiten binnen de stich-
ting bezigen: bestuur, administratie, automatisering, 
inkoop en transport, huishoudelijke dienst, onderhoud 
en techniek, bibliotheek en archief, groenvoorziening,  
publicaties, toegangscontrole, audio/video en psychische 
opvoeding.

8. Bestuur
Het bestuur van Elektoor bestaat uit 5 leden: een voor-
zitter, penningmeester, secretaris en twee gewone leden.

9. Vrijwilligers
Elektoor is een stichting en heeft geen werknemers in 
dienst. Het onderzoek wordt verricht door vrijwilligers. 
Niemand wordt betaald voor het doen van onderzoek.

10. Financiële middelen
De voor de uitvoering van de activiteiten benodigde fi-
nanciële middelen worden conform vastgesteld beleid 
verkregen uit:
 - Schenkingen, donaties, legaten en nalatenschappen.
 - Groei van beheerd financieel vermogen (rente over 

reserves en vermogenswinst).

Blik op het bos met blauwgroene Picea pungens ‘Glauca’ met bloeiend vingerhoedskruid in verschillende kleuren
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 - Cursusgelden.
 - Overige inkomsten, zoals van verkoop publicaties,  

verhuur woningen op het terrein, pachtopbrengst 
landbouwgronden.

De onafhankelijke positie die nodig is om naar eigen in-
zicht onderzoek uit te voeren en de opleiding lilaca te 
verzorgen maakt dat er niet voor is gekozen om inkom-
sten te verkrijgen uit advertenties (in bijvoorbeeld de pu-
blicaties) of subsidies.

11. Beheer en besteding van het vermogen
De beschikbare liquide middelen van Elektoor worden 
uitsluitend aangewend om vaste lasten, onderhoudskos-
ten en alle kosten van onderzoek en opleiding in de lilaca 
te bekostigen. Dit omvat mede het investeren in nieuwe 

gebouwen, hulpmiddelen of andere middelen die nodig 
zijn om de doelstelling te realiseren. Andere uitgaven dan 
voor het realiseren van de doelstelling van Elektoor wor-
den niet gedaan. De aanwending van financiële midde-
len voor particulier of individueel belang is uitgesloten.
Het financieel vermogen van Elektoor bestaat o.a. uit het 
bezit van het landgoed De Pauwekroon en domein De 
Olijfboom met de daarop aanwezige gebouwen. 

De financiële administratie van Elektoor wordt bijge-
houden in een geautomatiseerd systeem. Van alle beta-
lingen bestaan rekeningen of andere financiële stukken. 
Jaarlijks worden financiële jaarstukken opgesteld. Deze 
worden gepubliceerd op het internetportaal. 

Elektoor heeft geen personen in dienst. De bestuursle-
den krijgen geen financiële vergoeding en ontvangen 
ook geen vacatiegelden. De bestuurders kunnen niet be-
schikken over het vermogen van Elektoor alsof het eigen 
vermogen is. Ook geen van de andere personen betrok-
ken bij Elektoor zijn hiertoe gemachtigd.

Elektoor houdt haar schuldenlast zo laag mogelijk en 
sluit bijvoorbeeld geen hypotheken af op onroerend 
goed in eigendom. Nu de rentestand laag is, wordt een 
deel van de liquide middelen geïnvesteerd in beleggings-
producten. Daarbij vindt een spreiding van risico plaats 
tussen defensieve, neutrale en offensieve beleggingen.

Er is groei van het financieel vermogen door waardever-
meerdering van het eigen bezit.

12. Contact
Stichting Elektoor
Rijksweg-Zuid 57
4715 TA Rucphen, Nederland
Telefoon: +31 (0)165-343251
www.elektoor.com
Kamer van Koophandelnummer: 41103676
RSIN of fiscaalnummer: 006148669

Het rosarium met in het midden de paardenfontein
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