
Jaarverslag 2019 Stichting Kampen-Aix en-Provence en Stichting Vrienden van Aix 

 

Algemeen: 

Het jaar 2019 heeft voor de Stichting Kampen-Aix-en-Provence en de Stichting Vrienden van Aix in 
 het teken gestaan van de voorbereidingen voor het samengaan van beide Stichtingen per 1 januari 
2020. Het principebesluit was in 2018 genomen. Omdat beide Stichtingen exact hetzelfde doel 
steunen, de Faculté Jean Calvin (FJC) in Aix-en-Provence, en steeds nauwer zijn gaan samenwerken in 
de loop der jaren was het een logische keus om de krachten te gaan bundelen en samen verder te 
gaan onder de nieuwe naam Samen voor Aix. 
Daartoe zijn de besturen van beide Stichtingen drie keer bij elkaar gekomen zodat de procedure goed 
geregeld werd. De benodigde naams- en statutenwijziging voor Kampen-Aix-en-Provence, het tracé 
voor het opheffen van Vrienden van Aix en het beleid voor de komende jaren zijn vastgesteld. 
Vergaderdata : 14 maart, 13 juni en 4 september. 
Op de vergadering van 13 juni heeft Gert Kwakkel, een van de oprichters van Kampen-Aix-en-
Provence afscheid genomen als bestuurslid. Hij is o.a. secretaris en voorzitter geweest van de 
Stichting Kampen-Aix-en-Provence. Hij is voor 50% van zijn tijd als Oud-Testamenticus verbonden aan 
de FJC. Ds. Frans Hoek beëindigt in 2020 bij de opheffing van de stichting zijn voorzitterschap van 
Vrienden van Aix.  
De overige drie bestuursleden van de Vrienden van Aix zijn benoemd tot bestuursleden van Kampen-
Aix-en-Provence. Besloten is de naam van Kampen–Aix te veranderen in Samen voor Aix, de statuten 
te wijzigen, het rekeningnummer van Kampen-Aix te blijven gebruiken en na de financiële 
afwikkeling de Stichting Vrienden van Aix in de loop van 2020 op te heffen. Per januari telt het 
bestuur van Samen voor Aix zeven leden, vier afkomstig uit de Stichting Kampen-Aix en drie uit 
Stichting Vrienden van Aix. Er is een comité van aanbeveling aangezocht van prominenten die hun 
naam aan de Stichting Samen voor Aix willen verbinden. 
Met hulp van Theo van den Heuvel is een nieuwe huisstijl ontwikkeld en zijn voorbereidingen 
getroffen voor een nieuwe website. De nieuwe website is in februari 2020 actief geworden. 
 
Publiciteit: 
 
In april 2019 heeft de Stichting Kampen-Aix een Actiekrant uitgegeven en bij bijna 3.500 
contactadressen laten bezorgen. Hierin werd het samengaan van beide Stichtingen al aangekondigd. 
In mei heeft de Stichting Vrienden van Aix in haar Nieuwsbrief hetzelfde gedaan bij haar ongeveer 
1.800 contactadressen. 
Vanwege de fusie is ervoor gekozen om in november een gezamenlijke Nieuwsbrief uit te brengen, 
die niet alleen bij de adressen uit beide bestanden is bezorgd, maar ook is bijgevoegd bij een aantal 
kerkelijke bladen (De Wekker, De Waarheidsvriend, Onderweg en Nader bekeken). De oplage was 
ruim 22.500. Zo hoopten we voldoende bekendheid te geven aan de nieuwe naam. 
Er zijn advertenties geplaatst in het Nederlands Dagblad (20 april, 29 juni en de kerstbijlage in 
december) en in Onderweg (najaarsspecial en 21 december). 
Verder is er in november een mailing uitgegaan naar de kerkenraden van de Gkv met de vraag of 
men de FJC op het collecterooster wil zetten.  
Op 13 september was er een geslaagde Franse avond in de kerk in Beemte Broekland ten bate van de 
FJC, georganiseerd door Hennie Brouwer en Esther Karels, waar Dr. Jaco van der Knijff gesproken 
heeft over de Franse psalmen. Na afloop een buffet. Opbrengst van de collecte en het buffet voor de 
FJC en gedeeltelijk voor een hulpbehoevende student aldaar.  
Op 15 november was er op de Pieter Zandt scholengemeenschap de Dag van de Franse taal en 
cultuur. Ook daar was de opbrengst voor de Faculté Jean Calvin.  
 



 
 
Contacten 
De contacten met de docenten, het bestuur en de administratieve leiding van de Faculté Jean Calvin 
zijn onverminderd hartelijk. Frequent is er mailcontact en af en toe een telefoontje of een bezoek. 
Helaas kon de docent ethiek en kerkgeschiedenis aan de FJC, Michel Johner, die in 2019 nog tevens 
rector was, vanwege ernstige rugproblemen niet op de vergadering van het Frans beraad komen. 
Deze platformvergadering van alle organisaties die vanuit gereformeerde en reformatorische kring 
contacten onderhouden met de Franstalige wereld vond plaats op 10 april 2019 in Woerden.  
 Dat bezoek is een jaar uitgesteld. Begin mei heeft Janine Schaap de FJC bezocht en met Michel 
Johner, Pierre Berthoud, oud docent en voorzitter van het bestuur van de FJC, en Kim Tran, de 
administratief directeur, gesproken. Mede dankzij de inspanningen van Egbert Brink is er in het 
voorjaar 2019 een overeenkomst gesloten tussen de FJC en IUDI ( het Institut Universitaire de 
Développement International in Kameroen) waarin vastgelegd is dat deze opleiding in Afrika de 
online colleges die ontwikkeld zijn voor afstandsstudenten aan de FJC mag gebruiken. Sinds oktober 
2019 zijn de online colleges toegankelijk voor studenten aan de IUDI. 
Op 23 november 2019 heeft Martine Burggraaf de vergadering van het Conseil de Faculté van de FJC 
bijgewoond namens de partners die de FJC steunen. 
In het voorjaar van 2019 bereikte het verzoek de Stichting Kampen-Aix of naast de reguliere steun 
voor de FJC ook via een speciale actie steun gezocht kon worden voor een van de studenten van de 
FJC, Joël Da Costa. In Frankrijk kent men niet de gunstige leenmogelijkheden die er in Nederland voor 
studenten zijn. Besloten is dat mensen een gift naar de Stichting Kampen-Aix-en-Provence kunnen 
overmaken met speciale bestemming: ‘steun aan Joël Da Costa’. De steun verloopt via de AFET, een 
stichting verbonden aan de FJC ter ondersteuning van hulpbehoevende studenten. 
 
 
Steun: 
De Stichting Kampen-Aix-en-Provence heeft in 2019 € 65.000 overgemaakt naar de FJC met 
bestemming de kosten van het salaris van Michel Johner. 
De Stichting Vrienden van Aix heeft € 16.000 kunnen overmaken; ook het resterende batig saldo dat 
in 2020 zal worden opgemaakt komt via Samen voor Aix de faculteit ten goede. 
Verder is via de Stichting Kampen-Aix nog €1.500 steun verleend aan Joël Da Costa. Er was een groter 
bedrag voor Joël Da Costa binnengekomen, maar de rest zal in juli 2020 worden overgemaakt. 
Op de online bestuursvergadering van 26 maart 2020 (online vanwege de coronamaatregelen) is aan 
beide penningmeesters decharge verleend over het boekjaar 2019.  
We zijn dankbaar dat we de FJC konden steunen in 2019 en hopen in 2020 de steun te kunnen 
voortzetten en minstens € 80.000 te kunnen overmaken, waarvan € 65.000 om de kosten te dekken 
voor de functie van de docent Michel Johner. Vanaf 2024 zal er een ander doel gekozen moeten 
worden; dan hoopt Michel met emeritaat te gaan.  
 
 
Overzicht gemaakt in juni 2020 door Janine Schaap ( secretaris van de stichting Kampen-Aix-en-
Provence en sinds januari 2020 van de stichting Samen voor Aix en Martine Burggraaf ( secretaris van 
de stichting Vrienden van Aix)  
 
 
  


