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Op 26 januari 2017 komen op uitnodiging van dr. Sabine Hiebsch in een vergaderruimte van de
Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam aan de Handboogstraat onderstaande personen bijeen:
drs. Robert de Vos MA, dr. Hans van der Meer, Jan Kofman, drs. Conny Boendermaker, Karel ten
Broecke en dr. Sabine Hiebsch. Het doel is te komen tot het oprichten van een stichting die het
financieren van een nieuw in te stellen onderzoeksplaats/hoogleraarsplaats aan de Theologische
Universiteit Kampen (TUK) moet verzorgen. De TUK is namelijk geïnteresseerd in het creëren van een
onderzoeksplaats en mogelijk op termijn een bijzondere hoogleraarsplaats.
Onderstaande personen zijn bereid toe te treden tot het bestuur van een Stichting in oprichting met
de naam Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting (KBLS). De volgende functieverdeling komt tot
stand:
Drs. Robert de Vos MA
voorzitter
Dhr. Karel ten Broecke
penningmeester
Dhr. Jan Kofman
secretaris
Drs. Conny Boendermaker
lid
Dr. Hans van der Meer is bereid om adviseur en ondersteuner van het secretariaat te worden.
Het bestuur komt in 2017 in totaal 10 keer in vergadering bijeen.
In de periode voorafgaand aan het tot stand komen van de onderzoeksplaats aan de TUK en de
benoeming van dr. Sabine Hiebsch moest veel geregeld moest worden.
Belangrijke resultaten zijn:
• Het tot stand komen van het beleidsplan en de statuten van de KBLS
• Het passeren van deze statuten bij notariskantoor Doude van Troostwijk te Bussum op 25-042017
• Inschrijving van de KBLS bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68634641
• Het openen van een bankrekening bij de INGB: NL15 INGB 0007 7600 41
• Plaatsing van de gegevens van de KBLS op de website van ELG Het Gooi. Publicatie op een voor
iedereen toegankelijke website is voorwaarde voor de toekenning van de ANBI-status. Zie voor
overige informatie: http://www.elghetgooi.nl/algemeen/kooiman-boendermaker-luther-stichting
• Toekenning van de ANBI status door de belastingdienst m.i.v. 01-05-2017
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Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen bestuursleden van de KBLS en het College
van Bestuur (CvB) van de Theologische Universiteit Kampen, bestaande uit de heren prof. dr. R.
Kuiper en drs. J. de Jong MCM CMC. Op 16 mei wordt de overeenkomst tussen de TUK en de KBLS
ondertekend ten aanzien van de “Kooiman-Boendermaker Onderzoeksplaats voor Luther en de
geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme”. Voor de KBLS tekent voorzitter drs. Robert de Vos
de overeenkomst.
Op 24 mei zijn de sponsoren geïnformeerd en 1 dag later wordt in een persbericht van de TU
Kampen de benoeming van dr. Sabine Hiebsch bekend gemaakt.
De Theologische Universiteit Kampen (TUK) stelt mevrouw dr. Sabine Hiebsch per 1 mei 2017 aan als
onderzoeker op de Kooiman-Boendermaker Onderzoeksplaats voor Luther en de geschiedenis van
het (Nederlandse) lutheranisme, vanwege de Kooiman-Boendermaker-Luther Stichting voor een
periode van vooralsnog drie jaar met een omvang van 0.8 fte.
Op 31 mei is er opnieuw contact tussen de KBLS en de TUK. De intentie is dat de onderzoeksplaats
wordt omgezet in een bijzondere hoogleraarsplaats. Dit wordt in gang gezet door de TUK. Nadat alle
formaliteiten daartoe zijn gepasseerd wordt de bijzondere hoogleraarsplaats m.i.v. 31 oktober
ingesteld en dr. Sabine Hiebsch wordt benoemd tot bijzonder hoogleraar en gaat dan de titel prof.
dr. S. Hiebsch dragen. De bijzondere leerstoel wordt ingesteld voor een periode van vooralsnog zes
jaar met een omvang van 0,8 fte.
De sponsoren van de onderzoeksplaats aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die per 31 december
2016 is opgeheven, worden aangeschreven en gevraagd of ze bereid zijn de nieuwe
onderzoeksplaats aan de TUK ook materieel voor langere tijd te ondersteunen. Een aantal beoogde
sponsoren trekt zich om diverse redenen terug of neemt een afwachtende houding aan. Andere
sponsoren verhogen juist hun bijdrage. Zie ook het financieel jaarverslag.
Binnen het bestuur vinden in de loop van 2017 enkele mutaties plaats. Voorzitter Robert de Vos ziet
zich gedwongen om op medisch advies zijn bestuursfunctie neer te leggen m.i.v. 29 september. De
taken worden intern heringedeeld en Jan Kofman neemt tijdelijk de functie van voorzitter a.i. waar.
Drs. Mies Langelaar is bereid toe te treden tot het bestuur. Er wordt nog gezocht naar een geschikte
kandidaat voor het voorzitterschap.
Er is een Comité van Aanbeveling gevormd bestaande uit 10 personen met zowel lutherse als nietlutherse achtergrond. De personen van dit comité bevelen de Kooiman-Boendermaker-Luther
Stichting en haar doelstelling van harte aan.
Het bestuur heeft op 3 november 2017 in Utrecht het kennismakingsgesprek met de Synodale
Commissie van de Evangelisch-Lutherse Synode in de Protestantse Kerk in Nederland gehad. De
Synodale Commissie heeft verklaard dat zij positief staat tegenover de doelstelling van de stichting
en waardering heeft voor het vele werk dat wordt verricht.
Er zijn voorbereidingen getroffen voor het benaderen van nieuwe sponsoren in 2018, zowel in
binnen- als buitenland. Ook zullen alle lutherse gemeenten worden benaderd. Maar de KBLS beperkt
zich niet tot het benaderen van sponsoren met een lutherse achtergrond.
Op het gebied van PR zijn er voorbereidingen voor het maken van een Nieuwsbrief. Ook wordt er
gewerkt aan een logo van de KBLS en een nieuw briefhoofd, m.a.w. we zoeken een eigen huisstijl.
Na een jaar hard werken ziet de KBLS de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Naarden, 28 januari 2018

