
Beleidsplan Stichting Godsvrucht en Wetenschap  

 

Inleiding  
De Stichting Godsvrucht en Wetenschap ziet het als haar voornaamste doel het bevorderen 
van het theologisch onderwijs op gereformeerde grondslag op academisch niveau. De directe 
aanleiding voor de oprichting van de stichting vormde het vertrek van dr. P. de Vries bij de 
VU/Hersteld Hervormd Seminarie. Van meerdere kanten werd hem gevraagd een bijdrage te 
leveren aan het theologisch academisch onderwijs. Dit heeft geleid tot de oprichting van de 
Stichting Godsvrucht en Wetenschap op 3 april 2021.  Met ingang van het schooljaar 
2021/2022 verzorgt dr. P. de Vries meerdere cursussen. De bedoeling is met ingang van het 
schooljaar 2023-2024 het aantal docenten uit te breiden. 
 
Algemene gegevens  
Naam instelling: Stichting Godsvrucht en Wetenschap  
Vestigingsadres: Balk 11, 8281 NJ Genemuiden  
Email: info@godsvruchtenwetenschap.nl  
RSIN: 8624.73.330  
KvK-nummer: 82443963  
Website: www.godsvruchtenwetenschap.nl 
 
Doelstelling  
De stichting heeft als belangrijkste doel een bijdrage te leveren aan het theologisch onderwijs 
op academische niveau met de Bijbel als bron en norm.  
 
Het religieonderwijs is algemeen nut beogend  want zonder dit onderwijs kan religie ook niet goed worden 
doorgegeven aan generaties.  
 
Uitvoering van de doelstelling 
De St. Godsvrucht en Wetenschap zoekt dit doel te bereiken door theologische toerusting te 
bieden en cursussen te geven. Doel is allereerst om op academisch niveau theologische 
toerusting te bieden en de stichting heeft daarbij vooral predikanten en godsdienstleraren op 
het oog. Daarnaast beoogt zij ook een bredere kring van theologisch geïnteresseerden toe te 
rusten.  
 
Door de uitvoering van de doelstelling wordt ook de democratische rechtsorde bevorderd. Er wordt ruimte gegeven 
aan religieuze uitlatingen.   
 
 
Verwerving van inkomsten 
De ontvangsten van de stichting bestaan uit ontvangen cursusgelden. Omdat de cursusgelden 
niet toereikend zijn om de kosten te dekken, is de stichting daarnaast afhankelijk van 
ontvangen giften e.d.   
 
Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting  
De penningmeester beheert de gelden en ontvangsten en uitgaven. Het vermogen is vanwege 
de relatief hoge uitgaven beperkt en hierdoor zal van reservevorming nauwelijks sprake zijn. 
Het bestuur wordt regelmatig geïnformeerd over de financiën en ziet op de juistheid van de 
bestedingen.  
 
Beloningsbeleid van de stichting  
 De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben slechts recht 
op een vergoeding voor door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 



 

Samenstelling bestuur   
- Dhr. E.J. Bilder (voorzitter), onbezoldigd  
- Dhr. M.J. den Hartog (secretaris), onbezoldigd  
- Dhr. L.A. Visscher (penningmeester), onbezoldigd  
- Dhr. H. Huisbrink, onbezoldigd  
- Dhr. A. Schulp, onbezoldigd  

 

 

Prognose voor het jaar 2022/2023 

Voor het schooljaar 2022/2023 staan het hele jaar weer cursussen op de planning. Voor de 
cursussen wordt een rooster van 4 jaar gehanteerd.  
 
Financieel        
De prognose voor het schooljaar 2022/2023 (in euro's)              
Baten          
Baten cursussen 
Giften      

28.000 
15.000     

         
Totaal baten     43.000    
         
Lasten          
Personeelskosten    33.000     
Reiskosten      2.000     
Overige kosten t.w. 
zaalhuur,        
advertentiekosten e.d.     7.000     
     42.000    
         
Totaal lasten     42.000    
         
Overschot                                       1.000    
         
 
Voor de hierna volgende jaren zijn er geen 
belangrijke wijzigingen te verwachten.      
         

 


