JAARVERSLAG L.J. MARIA STICHTING 2011.
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
academisch niveau. Daarnaast wordt financiële ondersteuning geboden aan vrouwen die zich
postacademisch verder willen ontwikkelen. Het fonds richt zich uitsluitend op diegenen
waarvan aantoonbaar is dat een financiële ondersteuning noodzakelijk is. De
L.J. Maria Stichting wil op deze wijzen een effectieve bijdrage leveren aan de erkenning van
de gelijkwaardigheid van vrouwen in het kerkelijk werk.
De naam “L.J. Maria” staat voor de namen van drie vrouwen, Lenie, Joke en Maria, die door
hun nalatenschap de start van het fonds in 1978 mogelijk hebben gemaakt. Initiatiefnemer van
de Stichting was drs. Bas van der Meer, tot 1986 benoemingsadviseur van het bisdom
Rotterdam.
Het bestuur bestond in 2011 uit prof. dr. J.B.M Wissink (voorzitter),
mevrouw drs. J.A.M. ten Doeschatevan Stijn (secretaris), mevrouw C.A.M. van den Heuvel
van Maarseveen (penningmeester), mevrouw dr. W.C.G. van Wieringen, Zr. Regina Plat O.P.
en drs. P.H. Dieben.
In 2011 vonden de vergaderingen plaats op 3 maart, 16 juni en 1 november. Belangrijkste
agendapunt in de vergaderingen is het bespreken van de aanvragen en het eventueel
toekennen van een financiële bijdrage. In 2011 is er voor een totaalbedrag van € 10.600,
subsidie verleend aan acht studentes.
Aangezien de zittingstermijn van de heer Dieben was verstreken werd gezocht naar een nieuw
bestuurslid dat goed op de hoogte zou moeten zijn van de situatie en ontwikkelingen binnen
de theologische opleidingen en het kerkelijk milieu. Die werd gevonden in de persoon van
drs. C.C.G.M. ’t Mannetje, die per 17 oktober 2011 toetrad tot het bestuur.
Het bestuur heeft ook dit jaar twee Nieuwsbrieven uitgegeven, die naar alle donateurs werden
verzonden. Uit oogpunt van efficiency en kostenbesparing besloot het bestuur om de
Nieuwsbrief zo veel mogelijk per mail te verzenden. Ontvangers werd gevraagd aan te geven
of, en zo ja op welk emailadres zij de Nieuwsbrief wilden ontvangen. Dit heeft ertoe geleid
dat naar ongeveer de helft van de donateurs de Nieuwsbrief in het vervolg digitaal kon
worden verstuurd.

