Jaarverslag R.K. L.J. Maria Stichting van het bestuur
over het vergaderjaar 2015
Statutaire naam en omschrijving van de doelstelling
De R.K. L.J. Maria Stichting is opgericht op 14 mei 1987, en er is een statutaire wijziging geweest
op 10 mei 1993. Deze bevat gewijzigde toewijzingsvoorwaarden, en is dus van belang om vermeld
te worden.
De Stichting is geregistreerd onder nummer 41 12 98 42 bij de Kamer van Koophandel.
De R.K. L.J. Maria Stichting heeft ten doel (volgens het gewijzigde doel in de statuten van 10 mei
1993) financiële steun te verlenen aan individuele Rooms-katholieke vrouwen, die voor hun studie
in theologie en/of spiritualiteit op academisch of HBO-niveau niet in aanmerking komen voor een
rijksstudiebeurs, 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 oriëntatiereis 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.
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 en 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 spiritualiteit en nieuwe wijzen van evangelisatie.
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven personen
Voorzitter
– de heer drs. C.C.G.M ‘t Mannetje
Secretaris
– mevrouw drs. J.A.M. ten Doeschate-van Stijn
Penningmeester
– mevrouw Ch.A.M. van den Heuvel-van Maarseveen
Bestuurslid
- mevrouw dr. M.C.H. van Dijk-Groeneboer
Bestuurslid
– de heer drs. H.P.M. Dieben
Bestuurslid
– de heer dr. C.N. de Groot
Bestuurslid
– zuster drs. Baptiste Tuin, OP
Het bestuur heeft in 2015 drie keer regulier vergaderd, en wel op 16 februari, op 23 juni en op 10
december.

Bestuurlijke voornemens
Door de benoeming op 16 februari 2015 van twee leden van het bestuur van de L.J. Maria Stichting
in het bestuur van de Stichting Opleiding voor Godsdienstleraren (OGA), dat structureel met het
HBO voor leraren Godsdienst/Levensbeschouwing is verbonden, is er meer samenwerking mogelijk
bij het ondersteunen van studie en studie-activiteiten, die ook voor vrouwen en mannen gezamenlijk
worden ondernomen. Beide besturen onderhouden gecoördineerde contacten met de universitaire en
HBO-opleidingen. De toehoorder uit het OGA-bestuur werd in juni 2015 volledig bestuurslid van
de L.J. Maria Stichting.
Verslag van de activiteiten
Er werden in 2015 dertien aanvragen voor financiële ondersteuning vanuit de L.J. Maria Stichting
gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 18.100,-.
Er werden twee aanvragen afgewezen: één vanwege een niet-geaccrediteerde opleiding en één
omdat het promotie-onderzoek niet viel onder de toekenningscriteria. Om dezelfde reden werd een
aanvraag voor een studieweekend afgewezen. Aan een student werd geantwoord dat het bestuur
haar aanvraag zou heroverwegen na ontvangst van studieresultaten.
Daarnaast werd er voor de organisatie van een studiedag voor oud-studenten Theologie van de
Fontys Hogeschool Theologie/Levensbeschouwing, voorheen locatie Hengelo, in het najaar 2015
hun subsidieaanvraag gehonoreerd op basis van hun declaraties.
Het bestuur gaf in 2015 twee Nieuwsbrieven uit, te weten in januari nummer 57 en in september
nummer 58, die naar alle donateurs werden gezonden.
Resultaat van de activiteiten
Ook in 2015 kon de L.J. Maria Stichting eraan meewerken dat dertien vrouwen verder konden
studeren in Theologie en Levensbeschouwing.
Beleggingsbeleid
Positieve resultaten in de financiële middelen worden belegd. Het bestuur heeft het volgende
beleggingsbeleid, namelijk vermogenspaarrekeningen en duurzame beleggingen met als risico een
laag profiel. Jaarlijks wordt het beleggingsbeleid binnen het bestuur besproken en geaccordeerd.
Begroting 2016
De L.J. Maria Stichting maakt geen begroting, omdat van tevoren niet het aantal aanvragen voor
subsidie bekend is.
Baten en Lasten
Korte toelichting op baten en lasten. De som der baten in 2015 is € 15.605,- en de som der lasten is
€ 19.068,Continuïteit
De opbrengst van het basisvermogen met daarnaast een stabiel – zij het licht dalend – bedrag dat
aan donaties binnenkomt, maken het mogelijk om jaarlijks ongeveer € 30.000,- aan subsidies toe te
kennen.
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