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ANBI-gegevens	voor	het	jaar	2018	
	
	
Algemene	gegevens	

Secretariaat	(a.i.):	 Van	Houtenlaan	31	
1945	SJ		Beverwijk	
T:	0251-235126	
E:	secretariaat.kblstichting@gmail.com		

Website:	www.kbls.nl		
KvK	Amsterdam	nr.:	68634641	
RSIN/Fiscaal	nr.:	8575.28.488	
IBAN:	NL15	INGB	0007	7600	41	 BIC:	INGBNL2A	
T.n.v.:	Kooiman-Boendermaker-Luther	Stichting	
	
	
Gegevens	bestuur	

Voorzitter:	 vacant	 (a.i.:	Hr.	dr	H.	van	der	Meer)	
	
Secretaris:	 vacant	 (a.i.:	Hr.	K.	ten	Broecke)	
	
Penningmeester:	Hr.	K.	ten	Broecke	
	
Bestuurslid:	 Mw.	drs	C.M.	Boendermaker	
	
Bestuurslid:	 Mw.	drs	M.	de	Vries-Langelaar	
	
	
Beloningsbeleid	bestuur	

Statuten	artikel	6,	lid	3:	
	
Bestuurders	ontvangen	voor	de	door	hen	in	die	hoedanigheid	voor	de	stichting	verrichte	werkzaamheden	geen	
beloning,	middellijk	noch	onmiddellijk.	Onder	beloning	wordt	niet	verstaan:	
a. een	redelijke,	niet	bovenmatige	vergoeding	voor	de	ten	behoeve	van	de	stichting	gemaakte	kosten;	
b. een	niet	bovenmatig	vacatiegeld.	
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Doelstelling	

Statuten	artikel	2:	
	
1. De	stichting	heeft	ten	doel:	

a. het	 bevorderen	 van	 onderzoek,	 onderwijs	 en	 verspreiding	 van	 kennis	 over	 Martin	 Luther	 en	 zijn	
theologie,	 alsmede	 over	 de	 geschiedenis	 van	 het	 lutheranisme	 in	 het	 algemeen	 en	 die	 van	 het	
lutheranisme	in	de	Nederlanden	in	het	bijzonder;	

b. het	 verrichten	 van	 alle	 verdere	 handelingen,	 die	 met	 het	 vorenstaande	 in	 de	 ruimste	 zin	 verband	
houden	of	daartoe	bevorderlijk	kunnen	zijn.	

2.	 De	 stichting	 tracht	haar	doel	 onder	meer	 te	 verwezenlijken	door	het	 vestigen	 van	 één	of	meer	
onderzoeks-	en	onderwijsplaatsen	en	meer	specifiek	van	één	of	meer	bijzondere	leerstoelen	aan	
Nederlandse	academische	instellingen,	en	voorts	door	alle	andere	wettige	middelen	die	naar	het	
oordeel	van	haar	bestuur	tot	het	door	haar	gestelde	doel	bevorderlijk	kunnen	zijn.	

3. De	stichting	beoogt	niet	het	maken	van	winst	met	het	totaal	van	haar	activiteiten	die	erop	gericht	zijn	om	
haar	doelstelling	te	verwezenlijken	of	te	bevorderen.	

	
	
Beleidsplan	2017	t/m	2020	

Elders	onder	“Informatie	betreffende	ANBI-status”	treft	u	dit	beleidsplan	aan.	
	
	
Verslag	van	de	uitgeoefende	activiteiten	in	2018	

Wij	verwijzen	in	eerste	instantie	naar	het	beleidsplan	en	de	jaarrekening.	
Het	 bestuur	 is	 vijfmaal	 in	 vergadering	 bijeengekomen	 in	 meestal	 het	 gemeentecentrum	 van	 de	 Evangelisch-
Lutherse	Gemeente	Het	Gooi	te	Bussum	alwaar	de	dagelijkse	gang	van	zaken	besproken	werd.	Hieronder	vallen	
de	post,	de	 financiën,	de	verzoeken	aan	 sponsoren	om	ondersteuning	van	de	 stichting	en	de	 leerstoel	 aan	de	
Theologische	 Universiteit	 van	 Kampen	 (TUK).	 Ook	 de	 werkzaamheden	 van	 de	 leerstoelhouder,	 mw.	 prof.	 dr	
Sabine	Hiebsch,	komen	uitgebreid	aan	de	orde.	Daarnaast	is	er	via	de	mail	regelmatig	overleg	geweest.	
	
Begin	 dit	 jaar	 heeft	 de	 heer	 J.	 Kofman	 zijn	 functie	 als	 voorzitter	 a.i.	 beëindigd	 en	 neemt	 de	 adviseur	 van	 de	
stichting,	de	heer	dr	H.	 van	der	Meer,	deze	 taak	voorlopig	over.	Ook	 is	hij	 als	bestuurder,	met	de	 functie	 van	
secretaris,	 afgetreden.	 De	 penningmeester	 neemt	 zijn	 taken	 als	 secretaris	 a.i.	 voorlopig	 over.	 We	 moeten	
uitkijken	naar	kandidaten	om	in	deze	vacatures	te	voorzien.	
	
Vanwege	het	toezicht	op	de	bijzondere	leerstoel	en	de	bijzonder	hoogleraar	is	door	het	College	van	Bestuur	van	
de	TUK	met	ingang	van	01.06.2018	een	curatorium	ingesteld	waarvan	namens	de	KBLS	onze	adviseur,	de	heer	dr	
H.	van	der	Meer,	deel	uitmaakt.	Het	reglement	voor	het	curatorium	is	in	mei	door	beide	partijen	ondertekend.	
	
Op	29.06.2018	heeft	prof.	dr	Sabine	Hiebsch	haar	ambt	als	bijzonder	hoogleraar	op	onze	 leerstoel	aan	de	TUK	
aanvaard	door	het	uitspreken	van	een	 inaugurale	rede	met	als	 titel	“Luther	en	Nederland:	verleden	–	heden	–	
toekomst”.	 Bij	 deze	 gelegenheid	 in	 de	 Bovenkerk	 te	 Kampen	 is	 ook	 haar	 nieuwste	 boek	 “Luther	 voor	 Leken”	
gepresenteerd.	
	
De	 overeenkomst	 tussen	 de	 TUK	 en	 de	 stichting	 is	 aangepast	 vanwege	 de	 wijziging	 van	 onderzoeker	 naar	
bijzonder	hoogleraar	en	de	aanstelling	beloopt	nu,	 inclusief	de	tijd	als	onderzoeker,	een	periode	van	6	 jaar	tot	
01.05.2023.	 De	 aanpassing	 is	 al	 ingegaan	 per	 31.10.2017	 en	 de	 gewijzigde	 overeenkomst	 is	 in	 augustus	 door	
beide	partijen	ondertekend.	
	
Veel	werk	is	besteed	aan	de	contacten	met	de	huidige	sponsoren;	zij	worden	van	de	nodige	informatie	voorzien	
en	uitgenodigd	hun	toegezegde	bijdragen	te	voldoen.	Ook	 is	uitgekeken	naar	nieuwe	sponsoren	en	ook	zij	zijn	
benaderd	voor	sponsoring	en	voorzien	van	alle	nodige	informatie.	Alles	bij	elkaar	heeft	deze	sponsoring	dit	jaar	
voldoende	 opgebracht	 en	 daarmee	 konden	 wij	 aan	 de	 verplichtingen	 jegens	 de	 TUK	 voldoen.	 Eén	 van	 de	
beoogde	 grotere	 sponsoren	 die	 dit	 jaar	 benaderd	 is,	 is	 de	 Commissie	 Bewaren	 en	 Inbrengen	 van	 de	 Lutherse	
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Traditie	(ComBILT)	van	de	PKN.	Omdat	een	aanvraag	bij	deze	commissie	alleen	door	(lutherse)	gemeenten	kan	
worden	 gedaan,	 is	 de	 Evangelisch-Lutherse	 Gemeente	 Het	 Gooi	 bereid	 gevonden	 als	 penvoerder	 voor	 meer	
gemeenten	op	te	treden.	Wij	hebben	alle	 lutherse	en	protestantse	gemeenten,	waarin	 lutherse	zijn	opgegaan,	
aangeschreven	en	gevraagd	of	ze	onze	aanvraag	voor	subsidie	zouden	willen	onderschrijven.	Uiteindelijk	hebben	
25	gemeenten	(van	de	46)	dit	gedaan	en	heeft	de	penvoerder	de	door	ons	opgestelde	aanvraag	doen	uitgaan.	
Helaas	 ontvingen	 wij	 (via	 de	 penvoerder)	 van	 de	 ComBILT	 eind	 van	 het	 jaar	 de	 afwijzende	 beslissing	 op	 ons	
verzoek.	Een	grote	teleurstelling!	
	
In	2018	hebben	wij	driemaal	een	Nieuwsbrief	doen	uitgaan	naar	alle	 sponsoren,	 alle	 lutherse	en	protestantse	
gemeenten,	waarin	lutherse	zijn	opgegaan,	en	een	groot	aantal	relaties	en	particulieren	die	geïnteresseerd	zijn	in	
onze	stichting	en	waar	wij	voor	staan.	
	
	
Jaarrekening	2018	

Elders	onder	“Informatie	betreffende	ANBI-status”	treft	u	deze	jaarrekening	aan.	


