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Beleidsplan 

Stichting J.H. van Oosbreelezing 

Secretariaat en correspondentieadres: Postbus 116, 3740 AC Baarn 

e-mail: vanoosbreestichting@gmail.com  

Bank: NL61 INGB 0009191612, handelsregister KvK Leiden 28092376 

 
 

Gebruiksnaam van de stichting: Van Oosbreestichting  

 

Doelen van de Stichting: 

De stichting laat zich inspireren door J.H. van Oosbree (1862-1946), een 

vernieuwer pur sang die aan de vernieuwingen in het apostolische denken 

van de 20ste eeuw een belangrijke impuls heeft gegeven. In een jaarlijkse 

lezing, die zijn naam draagt, is er aandacht voor de apostolische cultuur in 

de ruimste zin van het woord, in de context van andere levensbeschouwelijke 

stromingen en van maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

De stichting streeft via verdieping en debat na: 

• het stimuleren van bezinning op de apostolische cultuur in relatie tot 

andere levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke 

ontwikkelingen; 

• bij te dragen aan duurzame ontwikkeling van het apostolische 

gedachtegoed en aansluiting bij de maatschappij; 

• beschouwingen te stimuleren over thema’s zoals ethiek, zingeving, 

opvoeding, verlies, relaties, zelfontplooiing, religie; 

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

analyseren; 

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

 

De stichting brengt gevraagd en ongevraagd advies uit. 

 

Het werken aan deze doelen zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op expertise 

en wetenschappelijke kennis. 

 

 

 



	

2 
	

Organisatie: 

De stichting wil zich profileren als een onafhankelijke stichting voor 

verdieping en debat. Om de doelen te realiseren werken we aan connecties 

met donateurs, het bestuur van en andere groepen in het Apostolisch 

Genootschap, experts op relevante gebieden, de uitgevers van de uitgaven 

van de stichting en contacten met maatschappelijk verwante organisaties.  

 

De stichting onderhoudt een website: www.vanoosbreestichting.nl, die in 

2018 vernieuwd wordt. Ze informeert tevens via sociale media: een LinkedIn 

groep en een Facebookgroep. Middels kwartaalberichten en jaarverslagen 

worden donateurs op de hoogte gehouden. Deze documenten worden ook op 

de website gepubliceerd. Op de website staan ook de statuten van de 

stichting. 

 

De stichting organiseert de Van Oosbreelezing (rond 1 april) en Van 

Oosbreesymposia (in het najaar). Verder faciliteert zij bijeenkomsten op het 

gebied van de stichting. 

 

De stichting heeft een vaste commissie, de commissie Zingeving, en stelt 

waar gewenst andere commissies in. 

 

Uitgaven van de stichting zijn films, boeken, lezingen en artikelen. 

 

Een essentieel onderdeel van de activiteiten van de stichting zijn de lezingen.  

De locaties van de bijeenkomsten zijn veelal de gebouwen van het 

Apostolisch Genootschap. De keuze van sprekers gaat op basis van thema en 

expertise en de sprekers wordt een standaardvergoeding aangeboden. 

Daarnaast wordt er regelmatig een Van Oosbreesymposium georganiseerd. 

 

Taken: 

Organisatie van bestuursvergaderingen, juridische aspecten, communicatie 

via de nieuwsbrief voor donateurs, organisatie van lezingen, symposia en 

debatten, wetenschappelijk netwerk benutten, beheer van de Van 

Oosbreestichting website, faciliteren en toegankelijk maken van relevante 

publicaties, contact met auteurs en uitgevers, redactie en vormgeving van 

uitgaven, archivering, contacten onderhouden met het Apostolisch 

Genootschap en aan de stichting verwante organisaties. 
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Het bestuur,	 de webmaster en de administrateur doen hun werk zonder 

vergoeding. Ze worden ondersteund door de donateurs en het 

Dienstencentrum van het Apostolisch Genootschap. 

 

Het bestuur van de Van Oosbreestichting bestaat thans uit 

Jacques Dijkgraaf 

Dick Janknegt 

Jan Koek- penningmeester 

Henk Smits – secretaris en vice-voorzitter 

Rob Tijdeman - voorzitter 

Tanja Voogtsgeerd 

 

 
Leiderdorp, 16 januari 2018 

 


