JAARVERSLAG L.J. MARIA STICHTING 2014.
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 2014 uit drs. C.C.G.M. ‘t Mannetje (voorzitter),
mevrouw drs. J.A.M. ten Doeschatevan Stijn (secretaris), mevrouw C.A.M. van den Heuvel
van Maarseveen (penningmeester), Zr. Regina Plat O.P. en mevrouw dr. M.C.H. van
DijkGroeneboer. Tevens was drs. P.H. Dieben als toehoorder vanuit het bestuur van het
OGAfonds aanwezig.
Als opvolgster van Zr. Regina Plat O.P., wier zittingsduur was verstreken, werd
Zr. drs. Baptiste Tuin O.P. bereid gevonden haar plaats in het bestuur over te nemen. Omdat
de heer ’t Mannetje de voorzittershamer had overgenomen, werd ook voor hem gezocht naar
vervanging. Deze werd gevonden in de persoon van dr. C.N. de Groot, docent aan de
Tilburg School of Catholic Theology van de Universiteit Tilburg.
De vergaderingen vonden plaats op 6 maart, 26 juni en 20 november. Tijdens deze
vergaderingen werden 18 aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit de
L.J. Maria Stichting gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 22.779,37. Daarnaast werd er
vanuit de Stichting Edith Stein voor een bedrag van € 1.071,64 subsidie verleend ten behoeve
van de organisatie van een tweetal studiedagen op 15 maart en 8 november voor
oudstudenten Theologie van de Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing, locatie
Hengelo.
Het bestuur gaf ook dit jaar twee Nieuwsbrieven uit, te weten in juli en december, die naar
alle donateurs werden verzonden.
In een tweede gezamenlijke vergadering tussen de besturen van de L.J. Maria Stichting en het
OGAfonds, die op 6 maart 2014 werd gehouden, werd verder gesproken over een mogelijke
samenwerking. Dit gebeurde aan de hand van een oriëntatie op de doelstellingen van beide
fondsen en de hierop gebaseerde toekenningscriteria. Afgesproken werd dat in een volgend
overleg een voorstel voor een nieuwe formulering van toekenningscriteria zou worden
besproken waarna nagegaan kan worden of hieruit al een mogelijk wenselijke vorm van
samenwerking kan worden geformuleerd.

