JAARVERSLAG L.J. MARIA STICHTING 2012.
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 2012 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 (tot 12 maart),
Zr. Regina Plat O.P., drs. C.C.G.M ’t Mannetje en mevrouw dr. M.C.H. van DijkGroeneboer
(vanaf 12 maart).
Aangezien de zittingstermijn van mevrouw van Wieringen 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, die bij voorkeur als docent binnen een
theologische opleiding werkzaam is. Mevrouw dr. M.C.H. van DijkGroeneboer, docent
godsdienstsociologie bleek bereid tot het bestuur toe te treden.
In 2012 vonden de vergaderingen plaats op 22 maart, 21 mei en 25 oktober. Tijdens deze
vergaderingen werd aan 13 aanvragers financiële ondersteuning gegeven voor een
totaalbedrag van € 21.770,.
In de vergadering van mei kwam de vraag van het bestuur van het Stichting Edith Stein,
studiefonds van de locatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Hengelo (bij
monde van mevrouw drs. J.H.A.Brinkhof, bestuurslid van de Stichting Edith Stein) aan de
orde of het mogelijk was dit studiefonds bij de L.J. Maria Stichting onder te brengen door het
geld er onder te brengen, te laten beheren en verstandig te laten bestemmen. Dit studiefonds
was destijds opgericht ten behoeve van financiering van activiteiten voor theologiestudenten
bij Fontys Hengelo. De lesplaats Hengelo is echter per 26 april 2012 opgeheven maar het
fonds heeft nog afgerond € 8.000, in kas. Het bestuur van de L.J. Maria Stichting bleek hier
gaarne toe bereid. Besloten werd dat Stichting Edith Stein en haar bestuur zouden worden
opgeheven en dat het resterende bedrag als geoormerkt fonds, met de oorspronkelijke
bestemming, op de balans van de L.J. Maria Stichting zou worden geplaatst. De maximale
looptijd zou parallel lopen met de zittingsduur van de heer ’t Mannetje (oud docent van
Hengelo) in het bestuur van de L.J. Maria Stichting, zijnde 9 jaar. Na deze periode zal het
restbedrag aan de L.J. Maria Stichting vervallen.
Nog datzelfde jaar werd namens de Stichting Edith Stein een financiële bijdrage van € 490,00
gegeven ten behoeve van de organisatie van een nascholingsdag voor oudstudenten van de
Fontys Hogeschool locatie Hengelo, die in november 2012 werd gehouden.
Het bestuur gaf ook dit jaar twee Nieuwsbrieven uit, te weten in april en december, die naar
alle donateurs werden verzonden.

