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Voorwoord
Geachte lezer/lezeres,
Voor u ligt een jaarverslag dat anders is dan wat u van ons gewend was te ontvangen in
voorgaande jaren. Immers op 19 juli 2019 bereikte ook ons het ontstellende bericht van het
plotseling overlijden van Jurjen Vis.
De eerste helft van het voorgaande jaar verschilt wat betreft onze werkzaamheden rond het
project dan ook in hoge mate van de tweede helft. In dit jaarverslag vindt u de neerslag
daarvan.
Jurjen was immers niet alleen de initiatiefnemer, de inspirator van het project
Religiegeschiedenis Noord‐Kennemerland, maar tevens de uitvoerder ervan. Met zijn
verscheiden zijn wij als bestuur ook het hart en de ziel van het project kwijt.
U zult dus in dit jaarverslag een overzicht kunnen lezen van de werkzaamheden tot aan juli
2019. En – voor zover ons dat mogelijk is – een eerste indruk van hoe wij trachten iets van
zijn nalatenschap wat betreft het project, met behulp van betrokken deskundigen, vorm te
geven.
Wij streven er naar dat dusdanig te doen dat wij enerzijds recht doen aan wat hem en ons
voor ogen stond en anderzijds zo zorgvuldig mogelijk alles te doen wat nodig is om het
project formeel en inhoudelijk op den duur af te ronden.
Wij vertrouwen er op dat u als betrokkenen bij ons project, in welke hoedanigheid dan ook,
begrip zult hebben voor onze inspanningen die daartoe nodig zijn.
In de hoop dat dit jaarverslag daartoe zal bijdragen,
met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Annego Hogebrink, voorzitter.
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Inleiding
Algemeen
De Stichting Religiegeschiedenis Noord‐Kennemerland is seculier, fundamenteel ongebonden en
actueel. Het gaat de Stichting niet om theologie of kerk, maar om (cultuur)geschiedenis.
Een van de verschijnselen van onze tijd is ontzuiling, de afname van binding. Dit verschijnsel heeft
geleid tot lossere sociaal‐culturele verbanden. Tegelijkertijd winnen nieuwe religieuze uitingen en
nieuwe vormen van spiritualiteit terrein. Daarnaast neemt het vermogen tot het zich inleven in
andermans overtuigingen en leefwijzen af. Dit zorgt voor interpersoonlijke, sociale en politieke
spanningen.
Vaak ontbreekt het de mensen aan kennis van het verleden. Juist ook in onze tijd is er behoefte aan
relativering. Is er iets nieuws onder de zon? Kennis van de geschiedenis kan ons helpen onszelf beter
te verstaan.
Met deze gegevens in het achterhoofd werd in maart 2017 de Stichting Religiegeschiedenis Noord‐
Kennemerland opgericht. Ons bestuur meent, dat breed toegankelijke kennis over de geschiedenis
van religie in al haar verschijningsvormen kan bijdragen tot meer onderling begrip, tolerantie en
verdraagzaamheid.
Om een en ander vorm te geven had de Stichting met de historicus dr. G.N.M. (Jurjen) Vis een
overeenkomst gesloten om aan dit doel vorm en inhoud te geven. Helaas is Jurjen ons op 19 juli van
dit jaar ontvallen, waardoor, naast het verdriet om zijn verscheiden, de Stichting een groot probleem
onder ogen moet zien: de voortgang van het project zal een andere invulling moeten krijgen.
De verdere opzet ter verwezenlijking van de doelstellingen van de Stichting zijn na de zomer van dit
jaar opgepakt: gesprekken met deskundigen en betrokkenen hebben, voorzichtig, een richting tot
oplossing gewezen, maar in 2020 zal een meer definitief besluit moeten vallen.

Doelgroepen en projecten
Er heeft geen wijziging plaatsgevonden van de gedachte doelgroepen, maar de Stichting heeft ten
aanzien van projecten haar eigen rol onder ogen moeten zien, hier zal in 2020 een definitiever besluit
over moeten worden genomen. De Stichting onderscheidt meerdere doelgroepen, maar in het
bijzonder wil onze Stichting kinderen en, ouderen en Nederlanders met een migratie achtergrond
bereiken.

Regio en land
De Stichting beperkt zich tot de regio Noord‐Kennemerland, een compact en samenhangend gebied.
De geschiedenis van de religie in deze regio geeft een beeld dat in hoge mate representatief is voor
de religiegeschiedenis van heel Nederland.

Financiering
Voor het doen slagen van ons project zijn financiële middelen nodig. Gezien het ideële karakter van
onze Stichting worden veel van de activiteiten op niet‐commerciële basis uitgevoerd.
Er zijn ook activiteiten die worden uitgevoerd tegen een vergoeding, waarmee de kosten (voor een
deel) worden gedekt. Voor de dekking van niet elders in rekening te brengen kosten wordt een
beroep gedaan op donateurs en subsidiegevers. Hiervoor worden particulieren en fondsen
(bedrijfsleven, Stichtingen) die de doelstellingen van de Stichting ondersteunen benaderd.
Ook worden subsidies aangevraagd bij overheids‐ en semioverheidsinstellingen. Fondsenwerving
wordt grotendeels gedaan door de penningmeester, de voorzitter en de adviseur.
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1. Verslag van het bestuur
1.1.

Verwachtingen en werkdoelen voor 2019

Voor 2019 heeft de Stichting zich voorgenomen zich intensief bezig te houden met een duidelijker
positionering en de nadere uitwerking van haar doelstellingen. Er zal een definitieve koers moeten
worden uitgezet, waarbij de continuïteit, (het blijven verkrijgen van) financiële ondersteuning en het
contract met de opdracht(en) aan Jurjen Vis, voorop staan. Het boek zal concreet vorm aan moeten
gaan nemen. Columns en recensies van boeken op het gebied van het onderwerp van onze Stichting
zullen hun weg naar de website vinden.
De website heeft in 2019 een facelift ondergaan, waardoor het een aantrekkelijker uiterlijk heeft.
Omdat op onze site geen ‘teller’ staat, weten we dus niet of dit daadwerkelijk heeft geresulteerd in
meer bezoekers van de site.
De in 2018 gestarte activiteiten met betrekking tot exposities en onderwijs hebben in 2019 weliswaar
een concretere uitwerking gekregen, maar met het verlies van de deskundigheid en inspiratie van
Jurjen moet ook hier naar een (andere) oplossing worden gekeken. Door de onverwachte
ontwikkelingen is er geen verdere aanzet gemaakt voor de gedachte exposities en het leveren van
lespakketten aan onderwijsinstellingen en mogelijke presentaties/lesactiviteiten
Door het overlijden van Jurjen zijn de voornemens voor 2019, achteraf, veel te optimistisch geweest.
Mede als gevolg hiervan hebben ook opnieuw verkennende gesprekken plaatsgevonden over het al
dan niet realiseren van het boek.
Door Jurjen al geplande lezingen moesten worden gecanceld. Hierdoor is een aantal lezingen met
betrekking tot de Religiegeschiedenis van Noord‐Kennemerland, welke zouden worden verzorgd
namens de Stichting, vervallen.

1.2.
1.2.1.

Realisatie
Bestuur

Het bestuur heeft geen wijzigingen ondergaan in dit jaar. De adviseur van het bestuur, de heer
G.N.M. (Jurjen) Vis is op 19 juli van dit jaar plotseling overleden. De Stichting lijdt met zijn
verscheiden een onherstelbaar groot verlies. Hij was de stuwende kracht voor ons doel: een integrale
religiegeschiedenis van Noord‐Kennemerland van de oudste tijden tot heden.
Dit grote verlies dwingt ons tot beraad op gevolgen voor onze Stichting, dit zal enige tijd in
beslag nemen.
Het bestuur heeft in 2019 acht keer vergaderd, waarvan 5 maal nog in het bijzijn van Jurjen. Na 19
juli zijn er naast vergaderingen van het bestuur door delegaties ervan ook veel gesprekken gevoerd
met betrokkenen en deskundigen.

1.2.2. Het Boek
Voor het verkrijgen van financiële ondersteuning voor het laten verschijnen van het boek en
het verrichten van de overige activiteiten werden diverse fondsen met wisselend succes
benaderd, en is aan crowdfunding gedaan. De resultaten ervan zijn zichtbaar in het
financieel jaaroverzicht.
Na het overlijden van Jurjen heeft de Stichting met onder anderen Prof. Peter Jan Margry
(Meertens Instituut / UvA), drs. Paul Post en drs. Harry de Raad (Regionaal Archief Alkmaar)
en Prof. Fred van Lieburg (VU) gekeken naar mogelijkheden om op de een of andere manier
toch de doelstellingen van de Stichting te realiseren. Met name is gekeken naar de
tekstbestanden die in het kader van het project al door Jurjen waren geschreven en die aan
de stichting waren overgedragen. Vanuit het bestuur heeft met name Piet Kuijper daarin de
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nodige energie gestoken. In 2020 hopen we een definitief besluit over de voortgang van het
project te kunnen nemen.
1.2.3.

Verzorgde lezingen in 2019:

In 2019 waren weliswaar enkele lezingen gepland, maar die zijn alle afgezegd.

1.2.4. Exposities
Er is een begin gemaakt met het bekijken van de mogelijkheden voor exposities, voor zover die
binnen de doelstellingen, het onderwerp van de Stichting vallen. Ook deze activiteiten zijn in ieder
geval vooralsnog bevroren.

1.2.5.

Onderwijsproject

Binnen het bestuur is een commissie gevormd om dit project vorm te geven. Ook deze activiteit zal
vooralsnog geen vervolg meer krijgen.
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2. Toekomst
2.1.

2020

De voortgang van ons gehele project (boek, lezingen, presentaties, tentoonstelling) is door het
overlijden van Jurjen op losse schroeven komen te staan. Het boek in de gedachte vorm lijkt niet
realiseerbaar. Er is overleg met deskundigen uit het (religie) historische werkveld over de
mogelijkheden die resteren, hierover moet in 2020 uitsluitsel komen.

2.2.
2.2.1.

Activiteiten
Bestuur

2020 zal voor het bestuur een lastig jaar worden. Met de ontwikkelingen in 2019 is het nu zaak de
doelstellingen van de Stichting op een zo dichtbij mogelijk komende wijze gestalte te geven. Wij
hebben er alle vertrouwen in, dat dit zal lukken, zij het niet op de door ons gedachte wijze.

2.2.2.

Boek

Nu de auteur niet meer in ons midden is, en er nog geen teksten publicatierijp zijn, is het de vraag in
hoeverre de Stichting nog tot de realisatie van ‘het boek’ zal kunnen komen. Dit temeer, omdat de
auteur niet alleen de schrijver van het boek zou zijn, maar ook en misschien wel vooral, omdat hij
inspirator voor het project was. Over hoe verder vorm kan/zal worden gegeven aan de doelstellingen
van de Stichting zal in 2020 helder worden.
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3. Organisatie
3.1.

Algemene gegevens

De Stichting is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en mag dus het bijbehorende
keurmerk op haar documenten en website tonen.
Door deze status kunnen fondsen, bedrijven en particulieren hun schenkingen volgens het daartoe in
de fiscale regels bepaalde aan de Stichting in mindering brengen op hun belastbaar inkomen.
De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel op 16 augustus
2016 onder nummer 66651794.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal
nummer: 856646556.
Bankrekeningnummer:
NL64 RABO 0312466749 t.n.v. N.C.J. Stam Stichting Religiegeschiedenis N‐KE Alkmaar
Secretariaat van de Stichting:
Kennemerpark 23,
1811 DE Alkmaar
e‐mail: info@Stichtingreligiegeschiedenis.nl

3.2.

Comité van aanbeveling

Het comité van aanbeveling van onze Stichting bestaat uit prominente vertegenwoordigers van
religies, politiek en wetenschap in Noord‐Holland en in het bijzonder Noord‐Kennemerland:
Prof. dr. Fred van Lieburg
Br. Gerard Matthijsen OSB
Prof. dr. Birgit Meyer
Dr. Huub Oosterhuis
Dr. Arjan Plaisier
Mr. Johan Remkes
Drs. Hans Romeyn
Drs. Marietje van Rossen
Dr. Dick Schoon

3.3.

hoogleraar religiegeschiedenis aan de VU
abt van de St‐Adelbertabdij te Egmond
hoogleraar religiewetenschap RUU
dichter‐theoloog, voorganger Ekklesia A’dam
oud‐scriba Protestantse Kerk in Nederland
oud‐commissaris van de Koning van Noord‐Holland
burgemeester van Heiloo
oud‐burgemeester van Alkmaar
oudkatholiek bisschop van Haarlem

Bestuur ultimo 2019

A.M. (Annego) Hogebrink, voorzitter
S. (Sybren) Rozendal, secretaris
N.C.J. (Co) Stam, penningmeester
P.J. (Piet) Kuijper, bestuurslid
J.L.M. (Ko) van de Klundert, vicevoorzitter
A.J.A. (Anjo) van de Ven, bestuurslid

3.4.

Projectleider‐auteur / adviseur:

Dr. G.N.M. (Jurjen) Vis († 19 juli 2019)
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4. Jaarrekening 2019
In de jaarrekening worden postgewijs de cijfers van het afgelopen jaar gepresenteerd. In een
parallelle kolom wordt de vergelijking gemaakt met het voorgaande jaar, voor meer inzicht in de
financiële gang van zaken.

4.1.

Staat van inkomsten en uitgaven
2018

Inkomsten
Uit fondswerving

Onttrekking aan
reserves
Overige inkomsten
Totale inkomsten

2019

2018

Uitgaven
23.845,00 5.500,00
Kosten RABO‐bank
KPN‐clouddiensten
Kamer van Koophandel
Drukkosten folder
CopyCentre
Secretariaatskosten
Premiums web (website)
Representatiekosten
(2019 rouwadvertentie)
Declaraties advies/auteur
Diversen
23.845,00 5.500,00 Totale kosten/uitgaven

Saldo baten/lasten

4.2.

120,00
273,00
3,00
402,00
145,00
71,00
58,00
85,00
20.779,00
21.936,00

2019
119,00

15,00
1.333,00
411,00
15.217,00
120,00
17.215,00

1.909,00 ‐11.715,00

Balans per 31 december
2018

Activa

2019

2018
Passiva
Vermogen 01‐01

Betaalrekening

31.920,00

20.205,00 Saldo baten en lasten

Totale activa

31.920,00

20.205,00 Vermogen 31‐12

2019

30.011,00 31.920,00
1.909,00 ‐11.715,00
31.920,00 20.205,00
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5. Begroting 2020
Door de ontwikkelingen sinds juli 2019 heeft het bestuur zich niet gebogen over een begroting voor
2020, omdat er zoveel (meer) onzekerheden zijn. Wij willen volstaan met de opmerking, dat we de
doelstellingen van de Stichting zo dicht mogelijk zullen benaderen bij de volgende stappen.

Alkmaar, 23 oktober 2020,
Namens het bestuur:

A.M. Hogebrink (voorzitter)

N.C.J. Stam (penningmeester)
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