Jaarverslag Samen voor Aix 2021
In 2021 werd de Stichting Samen voor Aix, evenals vele andere organisaties, voor het tweede jaar op
rij geconfronteerd met beperkingen als gevolg van de Covid-19 pandemie. Sommige
promotieactiviteiten zoals de stand op de Bjibelstudiedag en de Franse avond konden niet
plaatsvinden. Wel zijn er nog enkele bedrijven benaderd om steun te verlenen.
De Stichting Samen voor Aix heeft echter haar belangrijkste promotieactiviteit, het tweemaal per jaar
verzorgen van een nieuwsbrief voor donateurs, kunnen realiseren.
In mei en in november zijn Nieuwsbrieven verstuurd naar de donateurs. In de Nieuwsbrief van mei
2021 is voor het eerst gebruik gemaakt van een QR -code.
Het aantal donateurs daalt langzaam, onder andere vanwege vergrijzing. In mei 2021 telde Samen
voor Aix ongeveer 4800 donateurs, dit is inclusief een aantal kerkelijke gemeenten. Ruim 200 van
hen wensten de nieuwsbrief via de mail te ontvangen en dat aantal groeit gestaag.
In het voorjaar 2021 is een extra inspanning geleverd en investering gedaan. De Nieuwsbrief van mei
2021 is namelijk in een oplage van 74.000 exemplaren gevoegd bij de EO Visie die half mei
verscheen.
Dit heeft tot positief resultaat gehad dat er, ondanks het teruglopend aantal donateurs, meer giften
zijn binnengekomen dan in 2020. In 2021 is conform de toezegging €80.000 aan de Faculté Jean
Calvin overgemaakt. Van dit bedrag was €65.000 bestemd voor de kosten van het salaris en de
sociale lasten voor Michel Johner, de docent Ethiek en kerkgeschiedenis. Dankzij het groter aantal
giften en een legaat kon er begin 2022 nog €15.000 extra gegeven worden voor algemene
doeleinden. De FJC kan deze extra steun goed gebruiken en ervaart dit als een zegen van God.
Verder kon ook in 2021 steun verleend worden voor de bekostiging van de studie van Joël Dacosta.
Via de met de FJC verbonden stichting AFET (Association pour le Financement des Etudes de
Théologie) is €1775 voor Joël Dacosta overgemaakt. Hij heeft inmiddels zijn Bachelordiploma
gehaald en giften van donateurs voor zijn Masterstudie zijn nu niet meer nodig.
In maart 2022 is de boekhouding van de Stichting over het jaar 2021 gecontroleerd en in orde
bevonden door de heer Heikens en mevrouw Bulder uit Waddinxveen.
Er heeft tweemaal een advertentie in het ND gestaan: op 22 mei en 31 december 2021.
In het nummer van het blad Onderweg van 23 oktober is er een advertorial geplaatst.
De Stichting heeft twee keer vergaderd. Op 11 maart was er een onlinevergadering via Zoom en op 6
oktober zijn we fysiek samengekomen in Harmelen in de Kloosterhoeve. Hierbij was ook aanwezig
professor Michel Johner die op uitnodiging van Samen voor Aix voor enkele dagen naar Nederland
was gekomen. Hij was tevens te gast op het Frans beraad dat op 6 oktober ’s morgens gehouden
werd.
Ook de bestuursvergaderingen in Aix van de Conseil de faculté (het bestuur van de Faculté Jean
Calvin) vonden online plaats. Martine Burggraaf vertegenwoordigt het Frans beraad binnen dat
bestuur en heeft een adviserende stem. Zij heeft in juni en november deze vergadering bijgewoond.
De hartelijke en warme contacten met de FJC verliepen verder in 2021 vooral via de telefoon of de
mail, of anderszins digitaal, dit vanwege de beperkende coronamaatregelen.

In april 2021 is de tweede oud-penningmeester van de Stichting Kampen-Aix-en-Provence (de
voorloper van de huidige Stichting Samen voor Aix) overleden. Hij heeft veel gedaan om de steun aan
de theologische faculteit in Aix-en-Provence te bevorderen.
Theo van den Heuvel van Studie Uitzien onderhoudt sinds 2019 de website en verzorgt de lay-out de
Nieuwsbrieven en de advertenties. In het najaar 2021 is het UBO-register ingevuld. Alle leden van de
Stichting doen hun werk onbezoldigd en ontvangen geen enkele vergoeding.
De secretaris Janine Schaap heeft aangegeven na de nieuwsbrief van mei 2022 haar taak over te
dragen. Er is besloten dat Martine Burggraaf haar zal opvolgen als secretaris en dat Corine Sluimers
verantwoordelijk wordt voor de Nieuwsbrieven en publiciteit. Ook de oud-penningmeester van de
Vrienden van Aix (de andere voorloper van de Stichting samen voor Aix), die sinds het samengaan
van beide stichtingen het adressenbestand bijhoudt, zal zijn functie in de loop van 2022 neerleggen.
Het adressenbeheer zal daarna verzorgd worden door Corine Sluimers. In 2021 telde de Stichting
Samen voor Aix zeven bestuursleden, voortkomend uit de beide stichtingen die in 2020 zijn
samengegaan. Vanaf september 2022 hoopt men verder met de vijf overgebleven bestuursleden,
maar dat is voldoende voor deze kleine stichting.

Gemaakt op 31 mei 2022 door Janine Schaap-Hoetmer

