ANBI GEGEVENS STICHTING JUDAISTIEK 2015
RSIN nummer

005429821

Contact gegevens
secretariaat

dr. F.J. (Frits) Hoogewoud
Parklaan 100
2011 KZ Haarlem
telefoon: 023 - 531 5799
hoogewoudhaarlem@planet.nl

Contact gegevens
Financiele zaken

G.J. (Jan) Nabers MCM
De van der Schuerenmarke 50
8016 MA Zwolle
telefoon: 038 - 465 3286
g.j.nabers@kpnmail.nl

website

www. Stichtingwojudaistiek.nl

Bestuur

Prof. dr. M.A. Kaashoek (voorzitter)
dr. F.J. Hoogewoud (secretaris)
G.J. Nabers MCM (penningmeester)
Mr. drs. D.J. de Boer
Dr. J.A. Keizer
Dr. J.H. Schravesande

Beleidsplan

BELEIDSPLAN 2017 - 2021
De Stichting
De Stichting is opgericht op 4 augustus 1980.
Zij is gevestigd te Amsterdam, met adres Parklaan 100, 2011 KZ te Haarlem en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 41200974.
De vigerende staturen zijn die welke bij statutenwijziging van 3 april 2012 voor
Mr. E.H. Huisman, notaris te Heemstede zijn verleden.
De Stichting heeft als voornemen aangemerkt te worden als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) waaraan bepaalde verplichting alsmede fiscale
voordelen verbonden zijn.
Grondslag en doelstelling
De grondslag van de stichting is het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs en
onderzoek in de judaïstiek in het bijzonder aan de protestantse theologische
academische opleidingen in Nederland. Daaarnaast heeft de stichting tot doel bij te
dragen aan de vorming en kennisvermeerdering van theologen in opleiding en
theologische professionals tijden hun nascholing (permanente educatie) door
ontmoeting met de wereld van het jodendom, zowel geschiedkundig als actueel, te
bevorderen.

Bestuur en administratie
De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen
besluiten. Conform de in de statuten genoemde en bij de handelskamer vestgelegde
werkwijze, zijn bestuursleden gezamelijk bevoegd. De stichting is niet voornemens
de hier in het kort beschreven werkwijze binnen de beleidsperiode te wijzigen. In
vacatures van het bestuur zal zo spoedig mogelijk worden voorzien waarbij op de
gewenste spreiding van de benodigde bestuurlijke en inhoudelijke competenties
gelet zal worden.
Hoogleraar
Om dit doel te bereiken heeft de Stichting een bijzondere leerstoel gevestigd aan de
Protestantse Theologische Universiteit (PThU). Met deze leerstoel is gegarandeerd dat
onderwijs wordt gegeven over het jodendom in de breedste zin van het woord
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en met oog voor maatschappelijke
relevantie. Met behulp van de bijzondere leerstoel kan binnen de academie aandacht
worden gevraagd voor het thema ‘Kerk en Israël’ door het op de onderwijs- en
onderzoeksagenda van de Protestantse Theologische Universiteit te houden.
Voor de beleidsperiode 2017 tot 2021 is door het bestuur tijdens haar vergadering van
17 maart 2016 het thema van deze leerstoelperiode bepaald op: 'Dialoog jodendomchristendom, nationaal en internationaal'. Met als belangrijke punten:
1. Kennis van en interesse voor vragen vanuit het jodendom aan hedendaags
christendom, kerk en theolgie in Nederland, Europa en de VS.
2. Studie maken van de historische ontwikkelingen vanuit voornoemde vragen
voortkomen en de doordenking ervan.
3. Participeren in activiteiten op het gebied van de dialoog met joodse instituten en
instellingen, nationaal en internationaal, gebaseerd op respect voor elkaars
integriteit en indentiteit.
Samenwerking in de sector
Intensief contact zal worden onderhouden met:
1. Andere vakgebieden binnen de PThU te behoeve van wederzijdse wetenschappelijke
uitwisseling en samenwerking.
2. Protestantse Kerk in Nederland in het kader van beleid, permanente educatie en
seminars naar Israel en wellicht de VS.
3. Centrum voor Israëlstudies, Protestantse Raad voor Kerk en Israël, het OJEC en het
ICCJ teneinde gezamelijke symposia en seminars te organiseren en te funden.

College van Curatoren
Met betrekking tot de leerstoel die door de stichting instandgehouden wordt kent de
stichting een afzonderlijk College van Curatoren met als taken:
1. Houden van toezicht en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs dat door de
leerstoelhouder wordt geboden en gegeven.
2. Vaststellen van de meerjarenplanning van de leerstoelhouder.
3. Onderhouden van contacten met het College van Bestuur van de universiteit waar de
leerstoel is gevestigd.
4. Adviseren van het bestuur bij alle besluiten betreffende inrichting en
instandhouding van de leerstoel.
Publiciteit
Hoewel het werk van de stichting in kringen van de doelgroep al een goede mate van
bekendheid geniet, moet niet uitgesloten worden geacht dat delen van de doelgroep
de stichting en haar maatschappelijke en wetenschappelijke bijdrage niet bereikt.
Om het bereik van de doelgroep te maximaliseren heeft de stichting sinds 2015 een
website: www.stichtingwojudaistiek.nl. Ook stelt bestuur en hoogleraar veel in het werk
om publicatie in op de doelgroep gerichte media te bewerkstelligen
(w.o. Kerk&Israel Onderweg en PThUnie)
Beheersing
Naast een goede functiescheiding wordt met betrekking tot de financiele controle met
kascontrolecommissie van 2 personen gewerkt aangesteld in de bestuursvergadering.
Ieder jaar treed 1 lid af en 1 nieuw lid toe, de maximale zittingsperiode is daarmee 2 jaar.
Beloningsbeleid

Noodzakelijk gemaakte onkosten kunnen aan bestuursleden vergoed worden.

Verslag
uitgevoerde
activiteiten

Op de website www.stichtingwojudaistiek.nl staat een uitgebreide rapportage
Download daar het werkverslag met de activiteiten van leerstoelhouder prof. Houtman
in 2015 en de plannen voor 2016.
Ook staan onder het kopje "activiteiten" relevante covocaties

Financiele
verantwoording
2015

Inkomsten
Renteopbrengsten vermogen
Giften / Schenkingen
Donatie PKN
totaal
Uitgaven
Bank, bestuur en websitekosten
Bijdrage symposia, seminars en congressen
Kosten instandhouding leerstoel

Eigen vermogen per ultimo 2015

€
€
€
€
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1.158
10.000
11.438

€
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€
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€
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€
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