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Algemeen  
 
De stichting Leerstoel stelt zich conform haar statuten ten doel een leerstoel op 
te richten en in stand te houden aan de Vrije Universiteit met als leeropdracht 
het vanuit Evangelisch perspectief bestuderen van en lesgeven over de 
theologische uitdaging voor de christelijke gemeenschap in de context van de 
islam. 
 
Daartoe heeft de stichting een bijzonder hoogleraar in de persoon van Professor 
B.G.J. Reitsma in dienst, in een deeltijd arbeidsovereenkomst van 0,4 fte - 16 
uur per week. 
 
Werkzaamheden van Professor Reitsma 
Het werk van professor Reitsma kon ook in 2018 goede voortgang vinden.  
In kort bestek bestonden professor Reitsma’s werkzaamheden uit:  
 

- Onderzoek en publicatie 

- Onderwijs, i.c. colleges aan 
academische en HBO instellingen 

- Begeleiding van Ba en Ma studenten 
aan de VU 

- Overige academische activiteiten aan de VU 
 

In bijgevoegd verslag is het werk in meer detail beschreven. 
 
Continuïteit van de Leerstoel 
De huidige termijn van de Leerstoel eindigt op  31 augustus 2022.  
 
Het curatorium van de leerstoel, bestaande uit 2 leden namens de theologische 
faculteit en 2 bestuursleden namens de stichting, ondersteund de leerstoel en 
brengt tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst advies uit over de 
eventuele continuering van de leerstoel met opnieuw een periode van 5 jaar. In 
2018 is positief geadviseerd en is een nieuwe periode van 5 jaar ingegaan.  
 
Het stichtingsbestuur is ook in 2018 intensief bezig geweest met het aantrekken 
van nieuwe sponsoren teneinde de continuïteit van de leerstoel over de 
genoemde periode zeker te stellen. Enkele fondsen werden bereid gevonden 
het werk van de Leerstoel extra financieel te ondersteunen. 



 3 

Met dankbaarheid stelt het bestuur ook dit jaar vast dat de bestaande relaties 
ook in 2018 de leerstoel ruimhartig hebben ondersteund. De continuïteit van de 
leerstoel is mede daardoor op het huidige niveau gegarandeerd tot tenminste 
het einde van de looptijd.  
  
Participanten 
Partijen die zich aan de St. Leerstoel hebben verbonden zijn: 
 

• Evangelische Omroep (EO) 

 
 

• Missie Nederland   

 
 

• Open Doors Nederland (ODNL) 

 
 

• Gereformeerde Zendingsbond (GZB) 

 
 
Vertegenwoordigers uit deze organisaties  
participeren in het bestuur van de stichting. 
 
Verder verleenden de volgende organisaties steun aan de Leerstoel: 

- Stichting Paradosis 

- Maatschappij van Welstand 

- Fonds Meijers Van Meer 
 

Bestuur 
 
Het bestuur bestond in 2018 uit: 
 

- A. J. Lock, voorzitter - namens de EO 

- J. C. Wessels, secretaris/penningmeester - namens Missie Nederland 

- J. P. Ouwehand, lid - namens de GZB 

- R. J. Kraan, - namens Open Doors Nederland 
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In de loop van 2018 is een einde gekomen aan de betrokkenheid van de heer 
H.F. Koppelaar. Het bestuur is dankbaar voor zijn inzet in de afgelopen jaren. 
 
Financiële verantwoording over het boekjaar 2018 

 
Exploitatie 2018    
     
Uitgaven        Begroting         Realisatie         Afwijking 

 Salariëring    
1 Salaris BBRA 16.9  € 28.500,00   € 27.289,24   € 1.210,76    
2 Sociale lasten werkgever  € 17.500,00   € 16.958,00   € 542,00    

   € 46.000,00   € 44.248,24    € 1.751,76 

 Pensioen/Verzekeringen    
3 Verzuimverzekering  € 1.200,00   € 1.569,24  € 369,24- 
4 Pensioen CB/Achmea  € 6.200,00   € 5.920,81   € 279,19  
  Aansprakelijkheidsverzekering  € 100,00   € 74,93   € 25.07  

   € 7.500,00   € 7.564,98  €64,98- 

 Administratieve kosten    
5 Boekhouding + Bankkosten € 700,00  € 616,97   € 83,04 
6 Kantoor artikelen / Overig  € 100,00  € 0,00  € 100,00  

   € 800,00   € 616,97   € 183,03 

 Leerstoel gerelateerde kosten    
7 Woon- werk reiskosten  € 1.250,00   €1.168,50  € 81,50 
8 Overige reis- en verblijfskosten  € 750,00   € 1.133,75   € 383,75- 
9 Studie- en onderwijskosten  € 500,00   € 2.497,87     € 1.997,87- 

   € 2.500,00   € 4.800,12   € 2.300,12- 

 Kosten Stichting    
10 Kosten bestuur + Bureau  € 1.500,00  € 680,00 € 820,00 
11 Website + brochure  € 200,00   € 102,34   € 97,66  

   € 1.700,00   € 679,28   € 917,66 

 Onvoorzien    
12 Onvoorzien  € 500,00   € 0,00  € 500,00 

   € 500,00   € 0,00  € 500,00 
     
Uitgaven totaal  € 59.000,00   € 58.011,65  €988,35 
      
Inkomsten    

 Vaste participanten  € 35.000,00   €35.000,00       € 0,00  

 Incidentele donateurs  € 0,00   € 15.540,00   €15.540,00 
     
Inkomsten totaal  € 35.000,00   € 50.540,00   €15.540,00  
     
Exploitatieresultaat 2018  € 24.000,00-  € 7.471,65-  

Toelichting bij exploitatie 2018 
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Het bestuur constateert dat in 2018 de inkomsten van de leerstoel beduidend hoer 
waren dan verwacht. Interne bezinning over de toekomstige omvang van de leerstoel 
is gestart. Het doel is om zo snel mogelijk een sluitende begroting te kunnen 
voorleggen. Besloten is om in 2019 te zoeken naar voldoende steun of om de 
leerstoelomvang te verminderen naar 0,2 FTE. Over 2018 Waren er  voldoende 
financiële middelen om de plannen uit te voeren en aan alle verplichtingen, m.n. 
inzake goed werkgeverschap, te kunnen voldoen. 
In de begroting voor 2017 werd rekening gehouden met een verlies van € 24.000,-  
Het uiteindelijke resultaat zou ten laste worden gebracht van de Algemene- / 
Bestemmingsreserve. Door de meevallende inkomsten is het uiteindelijk resultaat 
een tekort van € 7.471,65.  Het totale verlies is in mindering gebracht op de Algemene 
reserve. 
  
De Balans einde boekjaar 2018 

Activa / Debet    
    
 31 december 2018  31 december 2017 
Vorderingen    
Openstaande vordering  € 0,00    € 5.000,00  
Liquide middelen  € 38.250,03    € 39.409.82 
Balanstotaal  € 38.250,03    € 44.409,82  
    
Passiva / Credit    
 31 december 2018  31 december 2017 
Eigen vermogen    
Eigen vermogen stichting  € 6.015,98    € 6.015,98  
Bestemmings - Algemene    
  reserve instandhouding  € 27.528,35    € 35.000,00  

  € 33.544,33    € 41.015,98  
Kortlopende schulden    
Crediteuren  € 4.705,70    € 3.393,84  
    
Balanstotaal  € 38.250,03    € 44.409,82 

 
 

Toelichting bij de balans 
 
a) De liquide middelen betreft het banksaldo per 31-12-2018  
b) Het eigen vermogen is opgebouwd uit de exploitatie resultaten van 

voorgaande jaren. 
c) Overige verplichtingen bestaan uit:  

 reservering vakantiegeld B. Reitsma  
 afdracht loonheffingen en sociale lasten  
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Toelichting op de exploitatie 
 
a) De begrotingsposten zijn binnen de begroting afgesloten, hierop is vooral 

de kosten voor studie en onderwijs een uitzondering. De reden hiervoor 
zijn: de kosten voor een laptop, een extra reis naar Libanon en uitgaven 
rondom de promotie van Kwetsbare Liefde.  

 
Slot opmerking 
 
Wij leven en werken in de verwachting dat God voorziet in alles wat  
wij naar lichaam en ziel én aan middelen nodig hebben om Hem, ook in het 
werk van de Leerstoel te volgen en te dienen. 
 
Namens het bestuur 
J.P.Ouwehand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


