
Gegevens van Algemeen Nut Beogende Instelling St. Apologica 
 

 

Naam: Stichting Apologica 

RSIN: 850049003 

 

 

Contactgegevens 
 

Post: Ruben Jorritsma, De Bleijk 67, 6703 CZ Wageningen. 

Telefoon: 0612817557 

E-mail: info[apestaartje]geloofsverdediging.nl 

 

 

Bestuurssamenstelling 
 

Voorzitter: Evelina Jorritsma-Buijink 

Secretaris: Gerdien Bos-Groenendijk 

Penningmeester: Marcel Vroegop 

 

 

Doelstelling 
 

Het verspreiden van apologetische kennis en vaardigheden binnen het Nederlands taalgebied. 

 

 

Beleidsplan 
 

Algemeen 

 

St. Apologica wil haar doelstelling nastreven via het organiseren van cursussen, collegereeksen, 

lezingen en debatten. We hopen ieder jaar minstens één grote activiteit (een cursus of collegereeks) 

te realiseren. Verder hopen wij in de toekomst geloofsverdediging.nl uit te kunnen bouwen tot een 

grote database van apologetische informatie. 

 

Apologetische school 

 

Op langere termijn (2026 - 2034) hopen we een apologetische school op te richten met een 

curriculum van één collegejaar, gericht op jongeren die het voorgaande jaar het vwo hebben 

afgerond of tijdens hun studie een tussenjaar inlassen. Tot die tijd zullen financiële overschotten 

worden gespaard met het oog op het verwezenlijken van deze doelstelling. Dit zal in eerste instantie 

op de spaarrekening  staan; wanneer het gespaarde bedrag de 15.000 euro overschrijdt, zal het 

ondergebracht worden bij een vermogensbeheerder. 



Financiën 

 

Binnengekomen giften worden gebruikt voor het financieren van onze evenementen, het 

ondersteunen van andere apologetische initiatieven (zoals het werk van apologeet Gert-Jan van 

Heugten) en het onderhouden van de website. Alle financiën van de stichting staan op de betaal- en 

spaarrekening (we hebben geen contanten), die actief worden beheerd door de directeur en te allen 

tijde ingezien kunnen worden door het bestuur. 

 

Naast giften, vragen wij inschrijfgeld voor het deelnemen aan cursussen. Hierdoor worden de kosten 

voor het promoten en organiseren van deze cursussen deels gedekt. Voor cursisten voor wie het 

inschrijfgeld te hoog is, is er een kortingsregeling. 

 

Beloningsbeleid 

 

- Gemaakte reiskosten van bestuursleden en de directeur voor Apologica-activiteiten worden, 

indien gepast, vergoed met 19 cent/km. Dit is de enige vergoeding die de bestuursleden 

ontvangen. 

 

- De directeur ontvangt een vrijwilligersvergoeding á €5 per uur voor zijn activiteiten voor de 

stichting, behalve voor het geven van onderwijs; daarvoor ontvangt hij het standaardtarief 

(zie volgende punt).  

 

- Docenten die lesgeven op cursussen krijgen standaard een sprekersvergoeding van €150 per 

dagdeel (een dagdeel bestaat uit een hele ochtend of een hele middag) of €75 per half 

dagdeel. Reiskosten van docenten worden vergoed met 19 of 28 cent/km. 

 

- Voor apologetische lezingen door Ruben Jorritsma bij andere partijen (zoals kerken 

studentenverenigingen, jeugdverenigingen) die niet afdoende vergoed worden door de 

betreffende partijen, vult Apologica de vergoeding aan tot €150 per lezing. 

 

 

Planning en begroting 2021 
 

Vanwege de onzekerheid rondom de coronamaatregelen organiseert St. Apologica in 2021 geen 

cursussen. Wel willen we de website moderniseren en uitbreiden. We verwachten in 2022 weer een 

summerschool te organiseren. 

 

In 2021 zien onze uitgaven er naar verwachting zo uit: 

 

 

 

 

 

 



Post Bedrag (€) 

Website 1000 

Bankkosten 250 

Kantoor 100 

Bestuursvergadering 50 

Vrijwilligersvergoeding 100 

Ondersteuning Van Heugten 500 

 

Dit zal allemaal gefinancierd worden vanuit giften. Een financieel overschot zal worden gespaard 

t.b.v. de lange termijndoelstelling. 

 

 

Overzicht georganiseerde activiteiten 
 

2020 

- 5-7 juni: cursusweekend over geloof & filosofie in Doorn (16 cursisten) 

- 13-17 juli: summerschool over apologetiek voor studenten in Haarle (18 cursisten) 

 

2019 

- 17-19 mei: cursusweekend over het ontstaan van het christendom in Doorn (23 cursisten) 

 

2017 

- 10-14 juli: summerschool over apologetiek voor studenten in Ambt Delden (22 cursisten) 

 

2016 

- 4-8 juli: summerschool over apologetiek voor studenten in Wemeldinge (10 cursisten) 

 

2014 

- 30 mei - 2 juni: cursusweekend over apologetiek in Wemeldinge (14 cursisten) 

 

2013 

- Januari - maart: 10-delige collegereeks over apologetiek in Wageningen (14 bezoekers / avond) 

 

2012 

- Januari - mei: 13-delige collegereeks over apologetiek in Wageningen (27 bezoekers / avond) 

- 2-6 juli: summerschool over apologetiek voor studenten in Wemeldinge (11 cursisten) 

- 9-13 juli: cursus over schepping en evolutie in België (13 cursisten) 

 

2011 

- 7 mei: symposium over schepping en evolutie in Utrecht (50 bezoekers) 

- 4-8 juli: summerschool over apologetiek voor studenten in Voorthuizen (16 cursisten) 


