Actueel beleidsplan RK L.J. Maria Stichting 2018-2022

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de R.K. L.J. Maria Stichting zijn de volgende:
Doelstelling
De Stichting heeft tot doel financiële steun te verlenen aan individuele Rooms-katholieke vrouwen,
die voor hun studie in theologie en/of spiritualiteit op academisch of HBO-niveau met het oog op de
inzet voor kerk, diaconie en pastoraat niet in aanmerking komen voor studiefinanciering van het
rijk, of die zich na hun studie op deze gebieden verder willen bekwamen, met name door te
promoveren, maar eveneens door post-doctorale studie, door het volgen van her- of bijscholing,
door het volgen van cursussen of door het maken van een studiereis en dergelijke.
De financiële steun kan worden verleend, in verschillende vormen, zoals een bijdrage in
studiekosten, in bijzondere kosten voor een promotie, in reis- en verblijfkosten alsmede in de vorm
van een bijdrage om huishoudelijke taken te verlichten.
De stichting kan daarnaast financiële steun verlenen aan onderzoeken, en aan de organisatie van
conferenties voor vrouwen mits deze zich bewegen op het terrein van theologie en/of spiritualiteit
van de vrouw. Alleen bij uitzondering en om belangrijke redenen kan het bestuur hiervan afwijken.
De Stichting beoogt geen winst te maken. Zij beheert het haar toevertrouwde vermogen dat
verkregen wordt door schenkingen, erfstellingen en legaten.
Visie
De L.J. Maria Stichting stelt zich ten doel de theologische studieambities van katholieke vrouwen
financieel te ondersteunen. Zij wil een financiële tegemoetkoming bieden in de studiekosten bij het
behalen van een bachelor- of masterexamen theologie op HBO- of academische niveau. Daarnaast
wordt financiële ondersteuning geboden aan vrouwen, die zich postacademisch verder willen
ontwikkelen.
Het Fonds richt zich uitsluitend op vrouwen, waarvan aantoonbaar is dat een financiële
ondersteuning noodzakelijk is. De L.J. Maria Stichting wil op deze wijze een effectieve bijdrage
leveren aan de erkenning van de gelijkwaardigheid van vrouwen in het kerkelijk werk.
De verwachtingen van de donateurs zijn dat vrouwen een goede kans krijgen om een studie
Theologie Levensbeschouwing af te ronden, waarna ze in diverse beroepen op dit terrein een
bijdrage kunnen leveren aan de mensen die bijvoorbeeld pastorale begeleiding nodig hebben. Ook
kunnen vrouwen na hun studie een goed omschreven en begeleid studieproject ondernemen in het
veld van met name theologie, spiritualiteit en nieuwe wijzen van evangelisatie.
Soorten van aanvragen
In 2017 is gebleken dat er verschillende nieuwe soorten van aanvragen voor tegemoetkoming in de
studiekosten binnenkomen bij de RK L.J. Maria Stichting, zoals bijvoorbeeld die van buitenlandse
vrouwelijke religieuzen. Ons standpunt zal daarin zijn dat zij hun studie aanwenden ten behoeve
van de katholieke theologie-ontwikkelingen en het RK pastoraat in het land van herkomst.
Ook de promotie- en postdoctorale studies dienen uiteindelijk aangewend te worden voor de
katholieke theologie en het pastoraat voor vrouwen, die zich verder willen verdiepen in
theologiestudies, die ten goede komen aan het pastoraat of voor de vorming en de begeleiding van
vrouwen, die theologie studeren.
Deze nieuwe soorten aanvragen, alsmede verzoeken tot financieren van conferenties ten gunste van
het RK pastoraat, zullen van geval tot geval worden besproken. Dit geldt ook voor een subsidie

voor studies aan erkende instituten in Nederland of binnen de Europese Unie. Vanuit de
veranderingen in de feitelijke aanvragen en ontwikkelingen aan de erkende theologische
instellingen van hoger onderwijs wordt het toewijzingsbeleid voortdurend geactualiseerd.
Toetsing
Het bestuur toetst in haar voltallige vergaderingen drie maal per jaar de ingekomen aanvragen aan
de statutaire doelstelling en kan nadere voorwaarden stellen aan subsidieverlening.
Administratie
De feitelijke administratie en het beheer van het vermogen wordt uitgevoerd door de voorzitter,
secretaris en penningmeester. De penningmeester legt in iedere vergadering verantwoording af van
inkomsten en uitgaven.
Er is geen ander beloningsbeleid dan één wettelijke vrijwilligersvergoeding per jaar, die kan worden
uitbetaald aan de ambtelijk secretaris van de Stichting, die ook de uitvoerende administratieve taken
voor zijn rekening neemt. De overige bestuursleden kunnen – indien gewenst – hun reiskosten
declareren.

