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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 2021 

 
Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur was in 2021 als volgt: 

- dr. mr. I.M. de Bonth-Weekhout, voorzitter    aftredend 31/12/2023  (herkiesbaar) 

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

- dr. E.H. Cossee      overleden 18/12/2021 

- ds. E. Magnee-de Berg      aftredend 31/12/2023  (niet herkiesbaar) 

- dr. IL. Tan       aftredend 31/12/2023  (niet herkiesbaar) 

 

Op 18 december 2021 is ons bestuurslid dr. E.H. Cossee tot ons groot verdriet onverwacht overleden. Om 

het bestuur op het reglementaire aantal leden te houden moesten er twee nieuwe bestuursleden gezocht 

worden. We zijn verheugd dat dr. P. Korbee bereid is gevonden om vanaf 28 maart 2022 de plek van dr. 

Cossee in te nemen. Na zes bestuursjaren was het ook voor de penningmeester mr. W.J.C. Coops tijd om 

op te stappen. We menen in mr. N. Swart een goede opvolger gevonden te hebben. Hij treedt aan per 28 

maart 2022, dhr. Coops neem tot en met 28 maart ad interim waar. Het ambtelijk secretariaat van het 

bestuur is verzorgd door drs. L. Orthel. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 29 maart en 25 

oktober, beide keren online per zoom. 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 dit jaar niet plaatsgevonden. Ten gevolge van 

bestuurswisselingen aan beide kanten lukte het niet om tot een afspraak te komen. In onderling overleg is 

besloten dat de Haagse kerkenraad de jaarrekening en het jaarverslag in het najaar op zijn vergadering zou 

bespreken en eventuele vragen aan het bestuur zou voorleggen. Er zijn geen vragen binnengekomen. 

 

Arminius Fellowship 

Met het Arminius Fellowship, dat vanuit de Vera Gottschalk-Frank Stichting gefinancierd wordt, is in 

principe jaarlijks een bedrag van 5.000 euro gemoeid, te weten een toelage van 2.000 euro voor een 

junior- en een van 3.000 euro voor een senioronderzoeker. De overeenkomst met het Scaliger Instituut zou 

eind 2021 aflopen en is per 2022 weer voor twee jaar verlengd tot en met 31-12-2023.  

Luisa Simonutti heeft oktober 2021 eindelijk kans gezien de haar voor 2019/20 toegewezen beurs te 

benutten. Dit was door de reisbeperkingen als gevolg van de corona pandemie eerder niet gelukt. 

Ze heeft in Leiden onderzoek gedaan naar het intellectuele milieu van John Locke in de Nederlanden.  

Voor het academiejaar 2021/22 zijn de beurzen niet opengesteld door het Scaliger Instituut, omdat het 

onduidelijk was of er door de pandemie vrij gereisd kon worden door aanvragers. We hopen dat het 

volgende academische jaar 2022/23 weer onbeperkt mogelijkheden biedt voor onderzoek op locatie.  
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Gehonoreerde aanvragen 

De trend van de laatste jaren is dat de stichting meer verzoeken om ondersteuning ontvangt vanuit de 

studenten van het Seminarium. Daarnaast ontvangt de stichting momenteel vooral verzoeken om geplande 

publicaties mee te financieren. 

 

Uitgaven 

Naast de drieduizend euro (in 2021) ten behoeve van de studiebeurs van het Arminius Fellowship is een 

bedrag van 7209 euro totaal uitgegeven aan doeluitgaven. Het gaat hierbij enerzijds om ondersteuning van 

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

bijscholing (totaal voor 4933 euro) en anderzijds om bijdragen ter ondersteuning van publicaties rondom 

remonstrantse theologie (totaal voor 2276 euro). 

bijscholing. 

 

 


