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Voorwoord 

 

Hierbij treft u het jaarverslag 2015 aan van de Van Oosbreestichting. Voor 

de stichting was 2015 een jaar van continuering van de in 2014 gekozen lijn 

zoals vastgelegd in een position paper die werd opgesteld in 2014 en 

uitgebracht begin 2015. De traditionele Van Oosbreelezing had plaats in het 

voorjaar en in het najaar was er voor het eerst een Van Oosbreesymposium.  

 

Financieel blijft de stichting gezond, zoals te zien is in het financiële deel van 

dit jaarverslag. We zijn hiervoor voor een groot deel afhankelijk van een grote 

groep trouwe donateurs. Het bestuur is hen zeer erkentelijk voor deze steun. 

 

Namens het bestuur, 

 

Remco Tuinier, voorzitter 
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1. Samenstelling bestuur 

 

Begin 2015 bestond het bestuur uit (inclusief startjaar bestuurslid):  

Jacques Dijkgraaf (2014) 

Gert-Jan Filarksi (2014) 

George Gelauff – penningmeester (2012) 

Jan Koek  (2014) 

Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter (2014) 

Rob Tijdeman  (2014) 

Remco Tuinier – voorzitter (2011) 

Arie de Vries (2014) 

 

Het bestuur heeft een aftreedschema samengesteld dat hopelijk leidt tot een 

geleidelijke en continue vernieuwing van het bestuur ofwel een moment 

(binnen maximaal 5 jaar) waarop een bestuurslid aangeeft langer 

beschikbaar te zijn. 

 

Helaas heeft Gert Jan Filarski medio 2015 aangegeven zijn bestuursfunctie 

niet meer te kunnen invullen door drukke werkzaamheden en een jong gezin 

en veel reizen naar Italië. Het bestuur dankt Gert Jan voor zijn inbreng in de 

discussies over de toekomstige lijn van het bestuur en over toekomstige 

lezingen. Gert Jan Filarski heeft afscheid genomen van het bestuur tijdens 

de vergadering op 30 september 2015. Eind 2015 is het bestuur op zoek 

gegaan naar nieuw bestuursleden om de komende wijzigingen in het bestuur 

in 2016 en het vertrek van GJ Filarski op te kunnen vangen. Daarbij is 

gelukkig ook een vrouw bereid gevonden toe te gaan treden tot het bestuur. 

 

Het bestuur werd wederom gelukkig bijgestaan door Andrea van den Broek 

(administratie) en Johan Kröner (website). Zij verzetten op de achtergrond 

veel belangrijk werk. 
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2. Vergaderingen 

Het bestuur vergaderde in 2015 zes keer: op 4 februari in Baarn en op 20 

april, 15 juni, 17 augustus, 30 september en 16 november in Utrecht. 

Daarnaast was er een bijeenkomst op 4 februari in Baarn samen met het 

bestuur van het Apostolisch Genootschap ter kennismaking en presentatie 

van ons position paper. Tijdens de vergaderingen werden o.a. de invulling 

van het meerjaren thema Zingeving besproken, de gang van zaken rond de 

17e lezing van Peter-Paul Verbeek in Arnhem, het eerste Najaarssymposium 

en de uitgaven van de lezingen, de bestuurssamenstelling en de financiële 

situatie van de stichting. Het bestuur heeft de donateurs in 2015 

geïnformeerd over haar activiteiten en plannen via vier kwartaalberichten en 

een eindejaarsbericht.  

 

3. Lezing en Symposium 

 

In 2014 heeft het bestuur een lezing en een symposium georganiseerd. De 

zeventiende J.H. van Oosbreelezing “Techniek en Religie” werd op 21 maart 

2015 in Arnhem gehouden door Peter-Paul Verbeek. Er zijn ook 

filmopnamen gemaakt van de lezing. Op zaterdag 7 november heeft het 

stichtingsbestuur het eerste Van Oosbreesymposium gehouden in 

Amersfoort. Dit symposium was een zoektocht naar de betekenis van de 

begrippen religie, humanisme en zingeving en naar de overlap van deze drie 

begrippen. Onder leiding van dagvoorzitter Hans Tiemersma gingen de 

aanwezigen n.a.v. vier korte inleidingen door  

 Boris van der Ham, sinds 2012 voorzitter van het Humanistisch 

Verbond, 

 Wies Houweling, algemeen secretaris bij Vrijzinnigen Nederland,  

 Robin R. Brouwer, joods filosoof en docent en  

 Dick Janknegt, voormalig districtsvoorganger van het Apostolisch 

Genootschap,  

in gesprek met deze inleiders. 

 

Een verslag van het symposium met de vier inleidingen en een groot deel van 

de discussie staat op de site van de stichting. Joep Dohmen is bereid de Van 

Oosbreelezing in 2016 te gaan geven. Het bestuur heeft een groslijst met 

mogelijke toekomstige sprekers. 
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4. Position paper 

 

Het bestuur heeft een position paper opgesteld die een fundament vormt 

voor de lijn die het in 2014 flink vernieuwde bestuur kiest. 

 

In de deze position paper staan o.a. de doelen van de stichting geformuleerd 

en deze staan hieronder. De stichting tracht via verdieping en debat: 

 bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het apostolische 

gedachtengoed en aansluiting bij de maatschappij, 

 beschouwingen te stimuleren over thema’s zoals zingeving, opvoeding, 

verlies, relaties, zelfontplooiing, God, 

 bezinning te stimuleren op apostolische denkbeelden en de 

apostolische cultuur, 

 nieuwe mogelijkheden, richtingen en dilemma’s te signaleren en te 

analyseren en  

 aandacht te geven aan geschiedenis en te reflecteren op het verleden. 

 

Het werken aan deze doelen zal gebaseerd zijn op expertise en 

wetenschappelijke kennis. Zingeving is een thema voor 2015 en de jaren 

daarna. Hierop aansluitend heeft het bestuur besloten een commissie 

Zingeving te gaan instellen in 2016. De position paper is in Baarn op 4 

februari 2015 besproken met het bestuur van het Apostolisch Genootschap. 

De position paper is ook gestuurd naar J.L. Slok en oud bestuursleden. 

 

Het bestuur heeft, na overleg met het Dienstencentrum van het Apostolisch 

Genootschap, de administratie begin 2015 losgekoppeld van het 

genootschap.  

 

Het bestuur van de stichting zou graag een pakkend nieuw logo gebruiken. 

Onze donateurs hebben ons logo’s toegezonden. Helaas is het bestuur nog 

niet tevreden over een mogelijke logo en is de keuze voorlopig uitgesteld. 

 

Het bestuur heeft enige statutenwijzigingen aangebracht ter besparing van 

financieel onnodige uitgaven. 
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5. Publicaties 

  

De 15e van Oosbreelezing “Het realistisch idealisme van een nieuw wij” van 

Manuela Kalsky is verschenen in 2015 bij Eburon en kost 15 euro. Met 

Peter-Paul Verbeek is overeengekomen dat zijn Van Oosbreelezing “Techniek 

en Religie” zal verschijnen in zijn boek dat in de eerste helft van 2016 zal 

verschijnen bij Lemniscaat. Dit boek zal ongeveer 20 euro gaan kosten met 

korting voor de donateurs. Er is besloten Truus Bouman-Komen te 

ondersteunen bij haar werk aan een nieuw historisch boek. Het bestuur ziet 

af van zijn wens om alle uitgaven (> 5 jaar oud) op zijn site te publiceren. 

Eburon keurt dit goed maar de auteursrechten blijken een barrière te zijn.  

 

Het bestuur heeft, na overleg met de redactie van de rubriek Verdieping, 

besloten de uitgaven van de rubriek Verdieping op de site van de stichting te 

gaan onderbrengen. 

 

6. Web-site en e-adres 

 

Het bestuur heeft een nieuw e-mail adres: vanoosbreestichting@gmail.com 

en een nieuw web adres: www.vanoosbreestichting.nl . 

 

7. Donateurs 

 

Het bestuur is blij met de bijdragen van de donateurs. Zonder de donateurs 

zouden we geen lezingen en symposia kunnen organiseren of uitgaven 

uitbrengen. 

 

8. Financieel jaarverslag 

 

Het financieel jaarverslag 2015 is als bijlage toegevoegd. Het bestuur heeft 

besloten een kascommissie in te gaan stellen.  


