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VERA GOTTSCHALK-FRANK STICHTING  

P/a Nieuwegracht 27a, 3512 LC Utrecht 
tel 030 231 69 70/fax 030 231 10 55  
 

Jaarverslag van de Vera Gottschalk- Frank Stichting over het jaar 2020 

 
Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was als volgt: 

- dr. J.E. Nijman, voorzitter      aftredend 31/12/2020  (niet herkiesbaar) 

- mr. W.J.C. Coops, secretaris-penningmeester                 aftredend 31/12/2021  (niet herkiesbaar) 

- dr. E.H. Cossee      aftredend 31/12/2022  (niet herkiesbaar) 

- ds. E. Magnee-de Berg      aftredend 31/12/2020  (herkiesbaar) 

- dr. IL. Tan       aftredend 31/12/2020  (herkiesbaar) 

 

De bestuurstermijn van J.E. Nijman loopt per 31 december 2020 af. Zij heeft van sept. 2019 het 

voorzitterschap ad interim bekleed. Het bestuur is blij in I.M. de Bonth-Weekhout een nieuwe voorzitter 

gevonden te hebben. De bestuurstermijnen van E. Magnee-de Berg en IL. Tan lopen eind 2020 af. Beiden 

zijn bereid een tweede bestuurstermijn op zich te nemen. Het ambtelijk secretariaat van het bestuur is 

verzorgd door mw. drs. L. Orthel. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 7 april en 19 oktober. Beide 

keren is digitaal vergaderd vanwege de reisbeperkingen die op dat moment golden.  Daarnaast zijn 

lopende zaken per email afgehandeld, steeds na iedereen gehoord te hebben.  

 

Contact met de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Den Haag 

Het jaarlijks gesprek met de kerkenraad van Den Haag heeft op 19 mei 2020 plaatsgevonden, ook per 

zoom. Onderwerp van gesprek waren de samenstelling van het bestuur, het Arminius Fellowship en het 

soort aanvragen die de stichting zoal ontvangt. 

 

ANBI 

De websitepagina van de Stichting hangt onder de site van de Remonstrantse Gemeente Den Haag 

(denhaag.remonstranten.nl/wiki/vera-gottschalk-frank-fonds-anbi). Op de webpagina staat een toelichting 

op beleid, doel en werkwijze van de Stichting. De jaarrekening is na vaststelling door het bestuur 

geactualiseerd.  

 

Privacyreglement 

Aan de website is een privacyreglement toegevoegd, waarin aangegeven is hoe de stichting met 

persoonsgegevens omgaat. Dit was noodzakelijk vanwege de veranderde wetgeving rondom de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  

  

Arminius Fellowship 

De overeenkomst met betrekking tot het Arminius Fellowship, ingesteld aan het Scaliger Instituut 

(Universiteit Leiden) en gefinancierd vanuit de Vera Gottschalk-Frank Stichting, was met twee jaar verlengd 
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tot en met 31 december 2020. Er is een bedrag van € 5.000,- per jaar mee gemoeid, verdeeld over een 

senior- en een junior onderzoekbeurs van resp. € 3.000,- en € 2.000,-.  

 

De beurs voor het academisch jaar 2019/20 was toegewezen aan Luisa Simonutti. Het onderzoek gaat over 

het intellectuele ‘milieu’ van John Locke in de Nederlanden. Helaas heeft zij tot op heden nog geen gebruik 

kunnen maken van de beurs, vanwege de reisbeperkingen die ten gevolge van de covid-19 crisis gelden. In 

afwachting van de opheffing van de beperkingen t.a.v. reizen en de openstelling van onderzoeksinstel-

lingen wordt de toezegging doorgeschoven.  

 

Voor het academisch jaar 2020/21 zijn bij uitzondering twee senior beurzen toegekend. Jan Waszink 

ontving een beurs voor zijn vooronderzoek t.b.v. de uitgave van de dagboeken van Uytenbogaert. Anna 

Laskowska heeft onderzoek gedaan naar De Crell, een codicologische studie in het licht van de relaties 

tussen Arminianen (remonstranten) en socinianen.  

 

Gehonoreerde aanvragen 

In vergelijking met een aantal jaren geleden is het aantal aanvragen toegenomen. Dit verheugt het bestuur 

zeer. Opvallend is dat de stichting de laatste jaren met name meer verzoeken om ondersteuning ontvangt 

vanuit de studenten van het Seminarium. 

 

Uitgaven 

Naast de zesduizend euro ten behoeve van de studiebeurzen van het Arminius Fellowship is een bedrag 

van 6113 euro totaal uitgegeven aan doeluitgaven. Het gaat hierbij om ondersteuning van een 

promotietraject, studiefinancieringen aan diverse studenten en bijdragen in het kader van na- en 

bijscholing.  


