
Beleidsplan Stichting Samen voor Aix 2020-2025  

De Stichting Samen voor Aix is een voortzetting van twee Stichtingen, namelijk de Stichting Vrienden 
van Aix en de Stichting Kampen Aix-en-Provence. Zij hebben per januari 2020 hun krachten 
gebundeld en zijn verdergegaan onder de naam Samen voor Aix. Ook de activiteiten van de in 2018 
opgeheven Stichting Lux in Tenebris zijn opgegaan in Samen voor Aix.  

De Stichting heeft als doelen: 
a. inhoudelijke, praktische en financiële ondersteuning en versterking van het gereformeerde 
theologische onderwijs aan de Faculté Jean Calvin (FJC) te Aix-en-Provence, Frankrijk; 
b. het onderhouden en versterken van de wederzijdse contacten tussen het Nederlandse en Franse 
protestantisme; 
c. het werven van fondsen en verder alle wettige middelen die ertoe kunnen bijdragen om de 
hiervoor genoemde doelen te realiseren.  
 
De Stichting Samen voor Aix steunt de FJC de komende jaren jaarlijks met een bedrag van tenminste 
€80.000,-. Hiervan heeft €65.000 als oormerk de kosten van een van de docenten te dekken (dit 
omvat salaris en sociale lasten). Op dit moment zijn dit de kosten voor de docent Ethiek en 
Kerkgeschiedenis Michel Johner. Deze steun is toegezegd zolang Michel (geboren 1958) in dienst van 
de FJC is. De overige €15.000 wordt in 2020 voor algemene doeleinden van de FJC bestemd. In 
overleg met de leiding en het bestuur van de FJC hoopt de Stichting vanaf 2021 een specifiekere 
projectmatige bestemming gevonden te hebben voor deze laatste €15.000. De Stichting subsidieert 
incidenteel activiteiten die binnen haar doelstelling passen. Zo wordt in 2020-2021 financiële 
ondersteuning geboden aan een bachelorstudent aan de FJC. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren voert de Stichting Samen voor Aix de komende jaren beleid op 
de volgende gebieden:  

1. Fondswerving en besteding van de fondsen.  
2. Contact houden met de Faculté Jean Calvin.  
3. Contact onderhouden met de protestantse achterban in Nederland die sympathiek staat 

tegenover de doelstelling van de Faculté Jean Calvin, zowel individueel, als via kerken en 
theologische opleidingsinstituten. 

4. Samenwerking met andere organisaties die binnen de gereformeerde en reformatorische 
gezindte relaties hebben met Franstalige kerken en hulporganisaties. 

1. Fondswerving . 
De fondswerving geschiedt op de volgende manieren . 

 Tweemaal per jaar geeft de Stichting Samen voor Aix een Nieuwsbrief uit, in mei en 
november. Zij streeft naar uitbreiding van het aantal donateurs . 

 Ook naar kerkenraden binnen de protestantse achterban worden nieuwsbrieven 
gestuurd.  

 Enkele malen per jaar plaatst de Stichting advertenties het Nederlands Dagblad, het 
Reformatorisch Dagblad en/of in kerkelijke magazines die door de doelgroep gelezen 
worden.  

 Een aantal sponsoren die grotere bedragen doneren voor het salaris van Michel Johner 
worden persoonlijk benaderd met meer gedetailleerde informatie over de financiële 
situatie van de FJC. 

 Indien gewenst en voor zover mogelijk is de Stichting op toogdagen aanwezig met een 
stand waar gewezen wordt op de FJC. 

 Elk jaar worden de financiën van de Stichting door twee externe personen met kennis 
van zaken gecontroleerd . 
 
  



  
2. Contact houden met de Faculté Jean Calvin 

De Stichting stuurt een afgevaardigde naar de vergaderingen van het algemeen bestuur, de 
Conseil de Faculté, van de Faculté Jean Calvin. Deze afgevaardigde heeft binnen de Conseil de 
Faculté een adviserende stem. Afgevaardigde naar de Conseil de Faculté is op dit moment 
Martine Burggraaf-van Dam (Harmelen).  
Gemiddeld eens per jaar nodigt de Stichting Samen voor Aix een afvaardiging van de FJC uit. Dat 
is meestal voor het Frans beraad. Tevens wordt tijdens het bezoek van deze afgevaardigde aan 
Nederland doorgesproken over de ontwikkelingen op de FJC, de financiële situatie, de noden en 
de zaken waar voor gedankt kan worden.  
Er worden gastcolleges gegeven aan de FJC (o.a. door Egbert Brink). Voormalig bestuurslid Gert 
Kwakkel, werkt 50% van zijn tijd als docent OT aan de FJC. Ook stimuleert de Stichting het geven 
van gastcolleges in Nederland door docenten van de FJC. De Stichting stuurt een afvaardiging 
naar hoogtijdagen van de FJC, zoals jubilea, afscheid van docenten.  
Jaarlijks ontvangt de Stichting een rapportage en een evaluatie van de activiteiten van Michel 
Johner en verschillende keren per jaar een Lettre de Nouvelles uitgegeven door de FJC. Ook de 
jaarcijfers van de FJC worden gedeeld met de Stichting.   
 

3. Contact onderhouden met de achterban in Nederland en bekendheid geven  
Behalve via de nieuwsbrieven en de advertenties houdt de Stichting contact met de achterban in 
Nederland doordat leden van het bestuur regelmatig zorgen voor artikelen in bladen als 
Onderweg, Nader Bekeken, de Waarheidsvriend en andere kerkelijke bladen.  
De Stichting attendeert het RD en het ND via persberichten op belangrijke gebeurtenissen die de 
FJC raken. Bij bezoek van een van de docenten of medewerkers van de FJC aan Nederland wordt 
geprobeerd ontmoetingen te organiseren op scholen voor voortgezet onderwijs en kennismaking 
met kerken/kerkelijke gemeenten in/rond een eredienst. Ook kunnen concerten worden 
verzorgd door het koor van de FJC of door de administratief directeur van de FJC, de heer Kim 
Tran. Tevens worden dan bestaande en mogelijke sponsors bezocht.  
De Stichting helpt particulieren die naar Frankrijk op vakantie gaan met het zoeken naar een 
Franstalige kerkdienst ter plaatse.  
Op de website van de Stichting staat de relevante en actuele informatie: www.samenvooraix.nl 

 
 

4. Samenwerken met andere organisaties  
De Stichting is een van de partners van het Frans beraad. Het Frans beraad is een 
platformvergadering van organisaties binnen gereformeerde en reformatorische kring die 
werkzaam zijn in of nauw samenwerken met protestantse organisaties en kerken in Franstalige 
gebieden. Eens per jaar komt het Frans beraad bijeen voor uitwisseling van informatie en om 
mogelijke samenwerking te bevorderen. Voorzitter van het Frans beraad is ds. Frans Hoek, 
secretaris is Janine Schaap-Hoetmer.  

 
 

http://www.samenvooraix.nl/

