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1.  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 uitdagingen voor de christelijke gemeenschap in de context van
de islam.

Daartoe heeft de stichting een bijzonder hoogleraar in dienst in de persoon van
Professor dr. B.G.J. Reitsma. Hij heeft een deeltijd arbeidsovereenkomst van 0,5 FTE.

Werkzaamheden van professor Reitsma
Het werk van professor Reitsma kon ook in 2021 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 hoofdstuk 3 van dit jaarverslag 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,
ondersteunt 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.

Financiering leerstoel
In 2019 is de Stichting Paradosis is bereid gevonden om een groot onderzoeksproject te ondersteunen
voor een periode van ruim 4 jaar. Dit geeft een stevige basis voor het werk van de leerstoel tot en met
de periode tot en met het academisch jaar 2022-2023. Het heeft ook de mogelijkheid gegeven om een
onderzoeksassistent voor 0,4 FTE aan te stellen in de persoon van Erika van Nes-Visscher. We zijn daar
erg dankbaar voor.

Ook in 2021 is het stichtingsbestuur samen met de hoogleraar bezig geweest met het aantrekken van
sponsoren. Met dankbaarheid stelt het bestuur ook dit jaar vast dat diverse stichtingen bereid waren
het werk van de leerstoel mogelijk te maken. Daarnaast zijn we ook de vaste participanten dankbaar
voor de continuïteit die zij bieden met hun jaarlijkse bijdragen.
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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.

Bestuur
Het bestuur bestond in 2021 uit:
J.C. Wessels - onafhankelijk voorzitter
A.J. Lock - namens de EO, secretaris
M. van den Boogaart - namens de GZB, penningmeester
G. Noort - namens Missie Nederland
F. Visscher - namens Open Doors Nederland
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2.  Financiële verantwoording en begroting 2022

2019 2020 2021 2021 2021 2022 2023

Realisatie Realisatie
Begroti

ng
Realisati

e

Afwijking
t.o.v.

begrotin
g

Begroti
ng

Raming
t/m

augustus

LASTEN

Personeelskosten

1 Salaris Hoogleraar (0,5 fte) 43.143 56.071 56.500 56.864 -364 57.300 39.346

2
Salaris Projectleider/onderzoeker (0,4
fte)

13.748 20.321 22.500 22.305 195 22.500 15.450

3
(+ zwangerschapsvervanging)
procesmanager expertmeeting

1.000 1.800 -800 1.452

4
(+ zwangerschapsvervanging)
toegevoegd onderzoeker focusgroepen

3.400 2.357 1.043

5
- UWV zwangerschaps- en
bevallingsuitkering

-7.200 -11.161 3.961

6 Sociale lasten werkgever 22.741 14.274 14.500 13.327 1.173 13.600 9.339

7 Pensioen CB/Achmea 7.802 13.834 14.500 14.871 -371 15.400 10.575

8 Verzuimverzekering 1.677 3.176 3.750 3.625 125 3.680 2.527

89.111 107.676 108.950 103.987 4.963 113.932 77.236

Projecten

9
Begeleiding project 'in- en uitsluiting'
(opzet, midterm-review en
eind-evaluatie)

- - - - - 2.723 3.500

10
Vertaling Kwetsbare liefde (Spaans of
Frans)

- - 7.500 - 7.500 - -

11
Project 3 publicaties 'in- en uitsluiting'
(zie tab 2 voor gedetailleerde
begroting)

- - - - - 14.000 16.500

- - 7.500 - 7.500 16.723 20.000

Administratieve kosten

12 Boekhouding + Bankkosten 637 1.134 1.250 764 486 1.000 1.000

13 Kantoor artikelen / Overig - 93 - - - - -

637 1.227 1.250 764 486 1.000 1.000

Leerstoel gerelateerde kosten

14 Reiskosten woon-werk 1.083 684 1.250 228 1.022 1.250 850

15 Studie- en werkkosten 4.749 1.834 2.000 259 1.741 2.000 1.250

16
Overige reis- en verblijfkosten, inclusief
conferentiekosten

1.505 - 3.250 - 3.250 3.250 2.250

17 Publicaties - 627 2.000 - 2.000 - -

18
Netwerkkosten, incl. samenwerking
Oxford Centre for Muslim Christian
Studies

- - 1.000 204 796 1.000 -

7.337 3.145 9.500 691 8.809 7.500 4.350

Kosten Stichting

19 Kosten bestuur + bureau 362 82 500 417 83 500 500

20 Inhuur secretariaat bestuur leerstoel - 2.390 2.000 2.580 -580 2.500 1.750
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21 Website + brochure 48 779 1.000 1.872 -872 1.000 1.000

410 3.251 3.500 4.868 -1.368 4.000 3.250

LASTEN TOTAAL 97.494 115.299 130.700 110.310 20.390 143.155 105.836

BATEN

Bijdragen vaste participanten

22 Stichting Open Doors 5.000 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000

23 GZB 7.500 7.500 7.500 7.500 - 7.500 7.500

24 EO 20.000 - - - - - -

32.500 12.500 12.500 12.500 - 12.500 12.500

Donateurs en overige baten

25 Stichting De Pagter Fonds 5.000 5.000 5.000 5.000 - 5.000 5.000

26 Stichting Filadelfia 8.000 500 3.000 - 3.000 - -

27 Stichting Meijers-Van Meer 7.500 5.000 5.000 7.500 -2.500 7.500 7.500

28 Stichting Paradosis 104.250 86.505 88.844 88.844 - 91.200 -

29 Diverse stichtingen/fondsen 1.000 1.000 1.000 - 1.000 - -

30 Pro Religione et Libertate 7.500 -7.500 9.000 5.500

31 Baretvergoeding VU 2.500 -2.500 2.500 2.500

125.750 98.005 102.844 111.344 -8.500 115.200 20.500

BATEN TOTAAL 158.250 110.505 115.344 123.844 -8.500 127.700 33.000

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 60.756 -4.794 -15.356 13.534 -28.890 -15.455 -72.836

BESTEMMING SALDO VAN BATEN EN
LASTEN

Toevoeging/onttrekking aan:

32 - algemene reserve instandhouding 60.756 -4.794 -15.356 -3.466 -11.890 -19.955 -71.336

33 - bestemmingsreserve project publicaties 17.000 -17.000 4.500 -1.500

TOTAAL 60.756 -4.794 -15.356 13.534 -28.890 -15.455 -72.836

SALDO RESERVES

- algemene reserve instandhouding 88.284 83.490 68.134 80.024 -11.890 60.069 -11.267

- bestemmingsreserve project publicaties 17.000 -17.000 21.500 20.000

TOTAAL 88.284 83.490 68.134 97.024 -28.890 81.569 8.733

1. Toelichting staat van baten en lasten
We sloten het jaar 2021 af met een overschot van ongeveer 13,500 EUR, terwijl een tekort van bijna
15.500 EUR was begroot. Een verschil dus van bijna 29.000 EUR.
Belangrijkste verklaringen voor dit verschil waren:
- We hebben 8.500 EUR meer ontvangen dan begroot.

-We ontvingen van twee stichtingen (Pro Religione & Libertate, Meijers-Van Meer) 15.000 EUR
ten bate van het project om in 2022 en 2023 drie uitgaven te publiceren.
-Daarnaast was de baretvergoeding van de VU van 2.500 EUR niet begroot.
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-Daar staat tegenover dat de stichting Filadelfia dit jaar geen bijdrage deed en dat de algemene
bijdrage van de stichting Meijer-Van Meer verviel vanwege de gericht bijdrage voor het
publicatie-project.

- We gaven  5.000 EUR minder uit aan personeelskosten
-We ontvingen van het UWV meer uitkering voor de zwangerschapsvervanging
-We gaven voor de zwangerschapsvervanging minder uit dan begroot

- We gaven  7.500 EUR niet uit die gebudgetteerd was voor de vertaling van het boek “Kwetsbare
liefde”
- We gaven bijna 9.000 EUR minder uit aan leerstoel-gerelateerde kosten:

-Door corona werden er geen conferentie bijgewoond en waren de woon-werk reiskosten en de
studie- en werkkosten veel lager dan begroot
-Omdat de publicaties zijn uitgesteld naar 2022, is de begrote bijdrage van 2.000 EUR niet
uitgegeven.

Het overschot van 13.500 EUR wordt als volgt verdeeld:
-We voegen 17.000 EUR (de twee keer 7.500 van de twee stichtingen plus de begrote 2.000
EUR voor publicaties vanuit de Paradosis-gelden) toe aan een nieuwe bestemmingsreserve
voor publicaties. Zo houden we de fondsen die voor het project-publicaties zijn gegeven, apart
voor de uitgaven die in 2022 en 2023 zijn gepland.
-We onttrekken 3.500 EUR aan de algemene instandhoudingsreserve. Dit is dus bijna 12.000
EUR minder dan we oorspronkelijk hadden gepland te onttrekken in 2021.

Dit betekent dat het totaal saldo van de reserves is gegroeid van 68,000 EUR eind 2020 naar 97,000
EUR eind 2021.
We zijn erg dankbaar voor de bijdragen van Paradosis, andere stichtingen en de vaste participanten die
het werk van de leerstoel mogelijk maken.

Balans einde boekjaar 2021

2019 2020 2021

12/31/201

9
12/31/2020 12/31/2021

ACTIVA / DEBET

Vorderingen

1 Openstaande vordering - - -

2 Liquide middelen 110.283 98.082 113.179

110.283 98.082 113.179

BALANS

TOTAAL
110.283 98.082 113.179

PASSIVA / CREDIT

Eigen Vermogen

3 Eigen Vermogen Stichting 6.016 6.016 6.016

4
Bestemmingsreserve - Algemene

reserve instandhouding
88.284 83.490 80.024
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5
Bestemmingsreserve - Project

publicaties
- - 17.000

94.300 89.506 103.040

Kortlopende schulden

6 Crediteuren 15.982 8.574 10.138

15.982 8.574 10.138

BALANS

TOTAAL
110.282 98.081 113.178

2. Toelichting balans
● Liquide middelen betreft het banksaldo per 31-12-2021 op de rekening courant bij ABN AMRO
● De bestemmingsreserves zijn het resultaat van de verdeling van de exploitatieresultaten van de

afgelopen jaren

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,
M. van den Boogaart (penningmeester)
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3. Inhoudelijk verslag (samenvatting).
Het volledige jaarplan inclusief bijlage is op te vragen bij het secretariaat.

Terugblik
In het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in het onderzoeksproject ‘Inclusion and exclusion:
searching for Biblical Inspiration’, alsook in de begeleiding van promovendi. Er hebben zich vier
nieuwe kandidaten aangemeld. Corona heeft creativiteit gevraagd bij de activiteiten die gepland waren,
zoals de expertmeeting van het project, het onderzoek in focusgroepen, maar dat heeft tegelijk ook
weer verrassende ontmoetingen en mogelijkheden gegeven.
Op 17 en 18 mei heeft de leerstoelhouder een online expertmeeting georganiseerd, voorbereid en
geleid, die juist door het online karakter verrassend vruchtbaar bleek. Er was meer dan bij een live
ontmoeting gelegenheid om papers in kleine breakout rooms van feedback te voorzien. De
participanten hebben naar aanleiding van deze meeting samen toegewerkt naar het schrijven van een
definitieve bijdrage. Deze bijdragen zijn gepeer-reviewed en vervolgens door het team van de leerstoel
(de leerstoelhouder, de onderzoeker Erika van Nes en de ondersteuner) uitvoerig geredigeerd. De
publicatie van de bijdragen zal naar verwachting in 2022 verschijnen bij Amsterdam University Press.
In het kader van het tweede track van het onderzoek (zie bijlage) zijn er diverse focusgroepen
georganiseerd, zowel in het Midden-Oosten als in Nederland, rondom het thema inclusie/exclusie,
waarbij met name een kerntekst uit het Academisch traject is gelezen en besproken, namelijk Deut.
17:2-7. In totaal zijn er nu 10 focusgroepen geweest, vier in het Midden-Oosten en 6 in Nederland. De
gegevens van al deze focusgroepen zijn verzameld en waar nodig getranscribeerd, om zo te komen tot
beschikbare data voor verder onderzoek. Een eerste voorlopige analyse van deze data is gemaakt en
dit vraagt in 2022 om verdere uitwerking.
Naast het onderzoeksproject is de aandacht gegaan naar de begeleiding van 14 promovendi, een
boeiende uitdaging voor het aantal fte van de leerstoel. Er heeft één promotie plaatsgevonden, één
promovendus heeft zijn manuscript ingeleverd en er hebben zich vier nieuwe promovendi aangemeld.
Deze hebben allen specifiek gekozen voor het profiel van de leerstoel, de eigenheid van het onderzoek
en de expertise van de leerstoelhouder. Twee van hen zijn afkomstig uit het Midden-Oosten en
herkennen zich vanuit hun positie als minderheid in de context van een meerderheid aan moslims in
de uitgangspunten en de vraagstelling van de leerstoel. De uitgangspunten en focus van de leerstoel is
voor hen herkenbaar en het onderzoek relevant voor hen die een christelijke minderheid vormen in de
context van een meerderheid van moslims. Er heeft zich ook iemand gemeld voor onderzoek bij de
leerstoel met een moslimachtergrond, die graag op het snijvlak van islamitische/christelijke theologie
wil promoveren. Partnerships met IBTSC, ABTS Lebanon, Langham zijn hierbij belangrijk.
Voor het overige hebben, onderwijs, training en advisering in het publieke domein de gebruikelijke
aandacht gekregen, zij het ook door Corona opnieuw op een wat eigen wijze. Ook de verbinding met
het inhoudelijke praktijkgerichte onderzoek rondom diversiteit en professionaliteit van de
leerstoelhouder, die ook werkt als lector aan de Christelijke Hogeschool Ede heeft bijgedragen aan een
versterking van het onderzoek en het onderzoeken van exclusiviteit en inclusiviteit.

4. Jaarplan 2022

In 2022 zullen we het project exclusion/inclusion voortzetten, met het publiceren van de bundel
bijdragen van de expertmeeting, het analyseren van de uitkomsten van de focusgroepen, zo mogelijk
het organiseren van een tweede expertmeeting over de consequenties van de resultaten van de eerste
meeting. Een ander belangrijk aspect is het – samen met kwartiermakers en in de leerstoel
participerende organisaties – vertalen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van de
organisaties. Daarnaast staan er diverse colleges op het programma aan de VU (onderzoekslab II en
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onderzoekslab II uitgebreid) en TUKampen (godsdienstwetenschap en missiologie) en begeleidt de
leerstoelhouder 13 promovendi. Het is de bedoeling naast een wetenschappelijke bijdrage aan de
expertmeetings bundel 1 wetenschappelijk en 1 of meer populair wetenschappelijke artikelen te
publiceren. De verwachting is dat er één promovendus zal promoveren en twee een eerste versie van
hun hele manuscript zullen inleveren.
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