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Voorwoord
Geachte lezer/lezeres,
Voor u ligt het jaarverslag over 2021. Deze periode kenmerkte zich wederom door de pandemie met
SARS-COV2 (Corona / Covid-19), verschillende ‘golven’ van besmetting en daaraan gekoppelde soms
zeer rigoureuze maatregelen, wat het werken aan onze opdracht danig bemoeilijkte.
Dit jaarverslag geeft dan ook een overzicht van de werkzaamheden van ons bestuur in dit jaar,
waarin de afronding van onze doelstellingen wel duidelijker in zicht is gekomen, maar er nog het
nodige werk te verzetten valt. Allerlei acties zijn ondernomen teneinde de voortgang erin te houden.
Voornamelijk activiteiten gericht op hoe wij een zodanig product het licht kunnen laten zien, dat
Jurjen Vis en zijn werk in hun waarde worden gelaten.
Wij willen dat zodanig aanpakken, 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
uiteindelijk tot een goed en aansprekend einde te brengen.
Ons vertrouwen in allen die betrokken zijn bij ons project, in welke hoedanigheid dan ook, is groot.
Wij hopen op uw geduld en dat u begrip hebt voor de inspanningen onzerzijds die daar de komende
tijd nog voor 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.
Onder de verschijnselen van onze tijd zien wij voortgaande ontzuiling, de afname van
maatschappelijke bindingen en vormen van ontkerkelijking. Dit naast opbloei van nieuwe vormen
van geloofsbeleving en religie, zoals migrantenkerken, yoga, stille tochten, sport, etc.. Het
inlevingsvermogen in de naasten, andermans overtuigingen en leefwijzen neemt daarentegen af,
denk aan de problemen rond de coronamaatregelen, vaccinaties, multi-etniciteit, slavernij, Zwarte
Piet, etc. Dit zorgt voor interpersoonlijke, sociale en politieke spanningen.
Vaak ontbreekt het de mensen aan kennis van het eigene, en ook dat van de ander. Juist ook in onze
tijd is er behoefte aan nuancering, relativering en begrip. Kennis van het eigen en andermans
verleden kan daarbij een goed houvast zijn.
Kennis van de (religie)geschiedenis kan ons helpen een beter begrip voor deze tijd en onszelf te
verkrijgen. Het bestuur meent, dat breed toegankelijke kennis over de geschiedenis van religie in al
haar verschijningsvormen kan bijdragen tot meer onderling begrip, tolerantie en verdraagzaamheid.
Door het overlijden van Jurjen Vis (19-07-2019) liep de verwezenlijking van het oorspronkelijke doel
van de Stichting sterke vertraging op. Al snel na de zomer van 2019 werden gesprekken met
deskundigen en betrokkenen opgepakt en werd voorzichtig een richting tot oplossing gekozen, maar
waar in 2020 een meer definitief besluit had moeten vallen, speelde juist toen de Coronapandemie
ons parten, waardoor wij slechts kleine stappen verder konden zetten. Wat gold voor 2020 heeft zich
helaas voortgezet in 2021. Toch is het bestuur van mening, dat de afronding in zicht is.

Regio en land
De Stichting beperkt zich qua te bestrijken regio tot 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. Meer algemene kaders rond religie
in de landelijke context kunnen dan ook onderdeel uitmaken van een eventuele publicatie in een
nieuwe vorm.

Financiering
Voor het doen slagen van ons project zijn financiële middelen nodig. Gezien het ideële karakter van
onze Stichting werden en worden veel van de activiteiten op niet-commerciële basis uitgevoerd.
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 werden subsidies aangevraagd bij overheids- en semioverheidsinstellingen. Fondsenwerving
wordt grotendeels gedaan door de penningmeester en de voorzitter. Financieel was 2021 een jaar
van pas-op-de-plaats en evaluatie van het gevoerde en te voeren beleid. Het financieel jaaroverzicht
treft u aan het eind van dit verslag aan.
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1. Verslag van het bestuur
1.1.

Verwachtingen en werkdoelen voor 2021

In 2021 poogt het bestuur helderheid te verkrijgen over de positie van de Stichting, uitgaande van
het doel, zoals in de statuten beschreven. In verschillende vergaderingen en gesprekken is het idee
opgekomen, om een bundel te (laten) publiceren, waarin interviews en daaraan refererende
originele, maar wel geredigeerde, stukken van Jurjen staan. Daarnaast zoeken we naar een auteur,
die een verbindend essay schrijft, waarin de veranderende wereldvisie van 1945 tot nu en de invloed
daarvan op het religieus beleven weergeeft.
Met deze uitgave beogen we zo dicht mogelijk bij de originele uitgangspunten te blijven en tevens de
aandacht te vestigen op het werk van Jurjen Vis, zoals dat toegankelijk is in het Regionaal Archief te
Alkmaar (RAA). Onze website kan hiertoe nauwelijks bijdragen, omdat de website dan nog jaren zou
moeten blijven bestaan.

1.2.
1.2.1.

Realisatie
Bestuur

Het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondergaan.
Het bestuur heeft in 2021 elf keer vergaderd, waarvan de meeste door Corona via een videointernetverbinding.
Nadat in 2020 een begin is gemaakt met de ordening en bewerking van de teksten die uit de erfenis
van Jurjen Vis aan de Stichting zijn toegevallen, wordt dit nog voortgezet in dit verslagjaar. Er is met
het RAA afgesproken om ze daar onder te brengen en daardoor toegankelijk te maken. Zoals al
gezegd is het de bedoeling in de gedachte uitgave tevens te attenderen op het RAA. Het RAA zal de
documenten in de bibliotheek en/of een te vormen ‘Particulier archief Jurjen Vis’ beheren en om niet
ter beschikking stellen aan belanghebbenden en -stellenden, zoals Historische Verenigingen,
(amateur) historici en anderen.
Het bestuur heeft besloten een publicatie te (laten) realiseren, die de ontwikkelingen in de
maatschappij en in het religieus beleven in Noord-Kennemerland van 1945 tot nu zal belichten, met
originele teksten van Jurjen, die daaraan perspectief geven.
In de bundel zullen interviews worden opgenomen, die een beeld geven van de ontwikkelingen in de
beleving van religie en de beleving ervan in de afgelopen 75 jaar in onze regio.

1.2.2.

Voorbereiding van een publicatie

De Stichting heeft onder anderen met Prof. dr. Peter Jan Margry (Meertens Instituut / UvA), drs. Paul
Post en drs. Harry de Raad (beiden Regionaal Archief Alkmaar) en Prof. dr. Fred van Lieburg (VU)
gekeken naar mogelijkheden om op de een of andere manier toch het doel van de Stichting te
realiseren. In dit verslagjaar heeft het bestuur het besluit genomen te werken aan een publicatie
over de ontwikkelingen in de laatste 70 jaar m.b.t. de religie in Noord-Kennemerland. Daarbij zal ook
de verwijzing gemaakt worden naar en de bruikbaarheid bekeken van de in het RAA beschikbare
tekstbestanden die in het kader van het project al door Jurjen Vis waren geschreven en die aan de
stichting zijn overgedragen. In 2022 hopen we definitief besluiten over de voortgang van het project
te kunnen nemen.
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2. 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

2.2.

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
voormalig 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
oud-burgemeester van Heiloo
oud-burgemeester van Alkmaar
oudkatholiek bisschop van Haarlem

Bestuur ultimo 2021

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.

Voormalig projectleider-auteur / adviseur:

Dr. G.N.M. (Jurjen) Vis (1958-2019)
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3. Jaarrekening 2021
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
2020

2021

Inkomsten
Uit fondswerving

0,00

0,00

Totale inkomsten

0,00

0,00
0,00

2020
Uitgaven
Kosten RABO-bank
Secretariaatskosten
Another Site (website)
Representatiekosten
Vergaderruimte
Diversen
Totale kosten/uitgaven

Saldo baten/lasten

3.2.

2021

119,00
0,00
145,00

119,00
0,00
145,00

0,00
264,00

120,00
0,00
384,00

-264,00

- 384,00

2020

2021

Balans per 31 december
2020

Activa

2021
Passiva
Vermogen 01-01

Betaalrekening

19.941,00

19.557,00 Saldo baten en lasten

Totale activa

19.941,00

19.557,00 Vermogen 31-12

20.205
.205,00

19.941,00

-264,00

-384,00

19.941,00

19.557,00
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4. Begroting 2022/2023
Door de ontwikkelingen sinds juli 2019 heeft het bestuur zich slechts incidenteel gebogen over een
begroting voor 2021 en deels 2022. Wij geven summier aan wat er ons voor ogen staat, maar met de
nodige slagen om de arm.
Tweejarenbegroting

2022/2023

Kosten RABO-bank
Website

€
€

250,00.
300,00.

Bestuurs- en secretariaatskosten

€

200,00.

Reservering voor auteur(s)
Uitgever (opgave Verloren van Themaat)

€ 11.000,00.
€ 5.000,00.
€ 16.750,00.

Alkmaar, 19 juli 2022,
Namens het bestuur:

A.M. Hogebrink (voorzitter)

N.C.J. Stam (penningmeester)
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