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Gegevens bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

vacant (a.i.: Hr. dr H. van der Meer)
vacant (a.i.: Mevr. M. de Vires-Langelaar)
vacant (a.i.: Mevr. C.M. Boendermaker
Mw. drs C.M. Boendermaker
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.

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.
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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 “Financiën en verslagen” treft u dit beleidsplan aan.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019
Wij verwijzen in eerste instantie naar het beleidsplan en de jaarrekening.
Het bestuur is viermaal 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.
Halverwege dit jaar heeft de heer K. ten Broecke zijn functie als penningmeester en
secretaris a.i. beëindigd zijn taken zijn door de beide andere bestuursleden overgenomen.
Er wordt gezocht naar kandidaten om in deze vacatures te voorzien.
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 tijd besteed
aan het vinden van nieuwe sponsoren. Alles bij elkaar heeft deze sponsoring dit jaar bijna
het gewenste bedrag opgebracht; dankzij een garantstelling konden wij aan de
verplichtingen jegens de TUK voldoen.
In 2019 hebben wij driemaal een Nieuwsbrief doen uitgaan naar alle sponsoren, alle lutherse
en protestantse gemeenten, waarin lutherse gemeenten zijn opgegaan, en een groot aantal
relaties en particulieren die geïnteresseerd zijn in onze stichting en waar wij voor staan.
Een uitgebreid verslag van de werkzaamheden van prof. dr Sabine Hiebsch treft u aan onder
“Financiën en verslagen”
Jaarrekening 2018
Elders onder “Informatie betreffende ANBI-status” treft u deze jaarrekening aan

