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Jaarverslag 2016 

Van Oosbreestichting 

 

Voorwoord 

 

Hierbij treft u het jaarverslag 2016 aan van de Van Oosbreestichting. Voor 

de stichting was 2016 een jaar van continuering van de in 2014 gekozen lijn 

en tegelijkertijd uitbreiding van activiteiten. De traditionele Van 

Oosbreelezing had plaats in het voorjaar. Een commissie Zingeving werd 

ingesteld en de website van de stichting werd herzien en uitgebreid. 

 

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, 

 

Rob Tijdeman, voorzitter 
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1. Samenstelling bestuur 

Begin 2016 bestond het bestuur uit (inclusief startjaar bestuurslid):  

Jacques Dijkgraaf (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) 

 

In januari werd het bestuur versterkt met Dick Janknegt en Frederique 

Demeijer. In april droeg Remco Tuinier het voorzitterschap over aan Rob 

Tijdeman en verliet hij het bestuur vanwege drukke werkzaamheden. In de 

zomer heeft George Gelauff het penningmeesterschap overgedragen aan Jan 

Koek en in december heeft hij het bestuur verlaten. Arie de Vries heeft per 

31 december zijn deelname aan het bestuur opgeschort. 

 

Het bestuur in nieuwe samenstelling dankt Remco Tuinier, George Gelauff 

en Arie de Vries voor het vele goede werk wat ze voor de stichting gedaan 

hebben. Ze hebben er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de stichting 

haar doel herformuleerde in een position paper en haar activiteiten 

uitbreidde. Remco was een aansprekende voorzitter die de 

bestuursvergaderingen goed leidde. George behartigde de financiële belangen 

van de stichting kundig en zorgvuldig. 

 

Het bestuur werd gelukkig ook dit jaar bijgestaan door Andrea van den 

Broek (administratie) en Johan Kröner (website). Sinds april woont Andrea 

ook de bestuursvergaderingen bij en maakt ze de verslagen. Zij verzetten op 

de achtergrond veel belangrijk werk. 

 

Het bestuur heeft nogmaals de statuten herzien i.v.m. onnodige kosten. 

 

Meer informatie over de bestuurswerkzaamheden en de stichting kunnen 

gevonden worden in de kwartaalverslagen van de stichting die door Jacques 

Dijkgraaf samengesteld worden en op de website van de stichting te vinden 

zijn. 
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2. Lezingen en Symposia 

 

De achttiende J.H. van Oosbreelezing ‘Het leven als reis’ werd op 16 april 

2016 in Utrecht gehouden door Paul Dohmen. Er was grote belangstelling en 

de lezing werd zeer gewaardeerd. We zijn nog in afwachting van het 

bijbehorende Van Oosbreeboekje. 

 

Van de zeventiende J.H. van Oosbreelezing, ‘Religie en Techniek’ door Peter-

Paul Verbeek, is de video-opname geplaatst op de website van de stichting 

zodat iedereen er nog eens van kan genieten. 

 

Onder auspiciën van de Van Oosbreestichting en de stichting IDZO werd van 

21 tot 27 augustus de filosofische week ‘God in Frankrijk’ in Castel 

Marguerite te Saint-Nectaire in Frankrijk. Hieraan namen een kleine 20 

mensen deel. De bijeenkomst werd geleid door Chris de Werd en er werden 

inleidingen gehouden door Chris de Werd, Ingrid Meester, Dick Janknegt en 

Rob Tijdeman. Een bewerking van de voordracht van Ingrid Meester staat op 

de website van de stichting. 

 

Eveneens onder auspiciën van de Van Oosbreestichting vond op 17 

september de historische bijeenkomst ‘Vernieuwing en Traditie, 1946-2016’ 

plaats in het gebouw van de Nieuw-Apostolische Kerk aan de Johannes 

Geradtsweg in Hilversum. De organisatie was in handen van Edwin 

Diersmann, Manfred Horstmanshoff en Rob Tijdeman. Er was grote 

belangstelling voor; bij 340 deelnemers werd de aanmelding stopgezet. De 

bijeenkomst gaf inzage in de ontwikkelingen in genoemde periode in het 

Apostolisch Genootschap en de Nieuw-Apostolische Kerk. Er waren lezingen 

door Berry Brand, Edwin Diersmann, Robin Brouwer, Johan Giskes, Bart 

Flikkema en Frederique Demeijer. Belangrijk was ook de bijdrage van een 

klein zangkoor onder leiding van Ad Bethlehem. De bijeenkomst werd 

geopend door apostel Peter Klene van de NAK en gesloten door apostel Bert 

Wiegman van het ApGen. Op de website van de stichting wordt verslag van 

deze bijeenkomst gegeven via een woordelijk verslag, een fotoreportage, de 

lezingen in woord en beeld.  

 

3. Commissie Zingeving 

 

Op 16 januari werd door de voorzitter van de stichting de commissie 

Zingeving ingesteld. De commissie heeft als doel op basis van deskundigheid 

adviezen uit te brengen aan het bestuur van de stichting op het gebied van 

zingeving in brede zin. Deze adviezen dienen te passen bij de visie op de 

natuur, de mens en de samenleving van het Apostolisch Genootschap. 
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Adviezen kunnen gevraagd en ongevraagd gegeven worden. Samenstelling en 

instellingsbesluit staan op de website van de stichting. 

 

De commissie vergaderde vier keer in 2016. Er werden ongevraagde adviezen 

aan het bestuur van het Apostolisch Genootschap uitgebracht over de 

confirmatie en de eredienst en verder twee gevraagde adviezen in verband 

met het evaluatiejaar 2016/17 van het genootschap. Begonnen werd met het 

schrijven van een visiedocument. 

 

4. Publicaties en website 

 

In het verslagjaar verschenen geen papieren publicaties van de stichting.  

 

Vanaf 1 januari 2016 staat de rubriek Verdieping niet meer op de website 

van het Apostolisch Genootschap, maar op dat van de Van Oosbreestichting. 

In het verslagjaar verschenen bijdragen van J.L. Slok, H. Werner, I. Meester 

en in verband met de historische bijeenkomst B. Brand, E. Diersmann, R.R. 

Brouwer en F. Demeijer. De redactie bestaat uit H.F.J. Horstmanshoff, Chr. 

Tichelaar, R. Tijdeman en E.-J. Willekers. 

 

Nieuw op de website is een rubriek Video’s. Er wordt naar gestreefd video’s 

van belangrijke gebeurtenissen zoals de Van Oosbreelezingen op de website 

te plaatsen. Dat is al gebeurd met de lezing van Peter-Paul Verbeek. 

 

De website wordt verzorgd door Johan Kröner.  

 

5. Statuten 

In november zijn nieuwe statuten vastgesteld. Deze staan op de website van 

de Van Oosbreestichting. Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de oude statuten 

zijn  

1. De goedkeuring van het financieel jaarverslag wordt voortaan door de bestuursleden 

zelf gedaan. Er is niet langer een (dure) accountant nodig. Wel wordt goedkeuring 

gevraagd aan een (ex)-financieel medewerker van het Apostolisch Genootschap. Als 

een van de bestuursleden daarom vraagt, zal een accountant ingeschakeld worden. 

2.  Het jaarverslag en het financieel jaarverslag worden op de website van de stichting 

gepubliceerd. 

3. Als de stichting wordt opgeheven, komen de baten ten goede aan het Apostolisch 

Genootschap. 

Door 2. en 3. wordt het mogelijk voor de stichting de ANBI-status aan te 

vragen.  
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6. Financieel jaarverslag 

 

Zie bijlage. 

 

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. Vanwege de toegenomen activiteiten is besloten met ingang van 

2017 de contributie te verhogen tot 15 euro per jaar. Voor meer personen in 

een huishouden wordt de contributie 25 euro per jaar.  

 

Donateurs ontvangen elk kwartaal het kwartaalbericht per e-mail en hoeven 

geen geld te betalen voor het bijwonen van de J.H. van Oosbreelezingen. 

Verder krijgen ze korting op publicaties van de stichting. 

 

8. Web-site en e-mailadres 

 

Het e-mail adres is: vanoosbreestichting@gmail.com,  

het web adres: www.vanoosbreestichting.nl . 

 


