Bestuur, financiën en reglement
van de bijzondere leerstoel 'Theologie van de charismatische vernieuwing':
LEERSTOELBESTUUR
Namens de CWN:
Dr. R.J. van Elderen, voorzitter (tevens curatoriumlid)
Ds. S. Zijlstra (penningmeester).
Namens de KCV:
K. Slijkerman, secretaris
vacature
Het bestuur van de CWN is, samen met het bestuur van de KCV, verantwoordelijk voor de
leerstoel, maar heeft de praktische uitvoering van die verantwoordelijkheid toevertrouwd aan
bovengenoemd leerstoelbestuur dat een paar maal per jaar vergadert.

FINANCIËN
REKENING NUMMER LEERSTOEL
U kunt deze leerstoel financieel steunen door een bijdrage over te maken naar:
NL47INGB0000981299 t.n.v. St. CWN-Nederland Leerstoel te Utrecht
Giften aan de Stg Charismatische Werkgemeenschap Nederland zijn een aftrekpost voor de
inkomstenbelasting.
BIJZONDERE GIFTEN
U kunt ook een onderzoeksproject (deels) voor uw rekening nemen. Voor extra
wetenschappelijk onderzoek - ten dienste van de charismatische vernieuwing binnen de
kerken - heeft het leerstoelbestuur momenteel geen financiële middelen. Maar zo'n onderzoek
zou wel in het kader van deze leerstoel kunnen worden uitgevoerd. Het kost relatief veel geld
maar kan ook een groot positief effect hebben op de ontwikkeling van de charismatische
vernieuwing. Voor meer informatie hierover kunt u mailen naar kees@stucom.nl.

REGLEMENT
Reglement voor de bijzondere leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing vanwege de
Stichting Charismatische Werkgemeenschap Nederland, in samenwerking met de Stichting
Katholieke Charismatische Vernieuwing, bij de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije
Universiteit te Amsterdam.
Artikel 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.
- rechtspersoon: de Stichting Charismatische Werkgemeenschap Nederland (verder te noemen:
CWN);
- faculteit: de faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen
in het Statuut VU, de betekenis welke dat statuut daaraan geeft.
2.
Dit reglement geldt onverminderd het Statuut VU.
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Artikel 2
De vanwege de CWN, in samenwerking met de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing
(verder te noemen: KCV) te benoemen bijzonder hoogleraar zal bij de faculteit werkzaam zijn op
het gebied van de theologie van de charismatische vernieuwing, in het bijzonder door het geven van
onderwijs en/of het verrichten van onderzoek.
Artikel 3
1.
De leerstoel staat onder toezicht van een College van Curatoren, bestaande uit ten minste vier en
ten hoogste zes leden. De leden worden benoemd door het bestuur van de rechtspersoon, met dien
verstande dat ten minste twee leden dienen te behoren tot de hoogleraren van de faculteit en ten
minste één lid moet zijn benoemd op voordracht van de KCV.
2.
Het College van Curatoren benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
3.
Het College van Curatoren heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de bijzondere leerstoel en dient
in het bijzonder te waken voor het behoud van voldoende wetenschappelijke kwaliteit van de door
de bijzonder hoogleraar te verrichten werkzaamheden.
4.
Met het einde van het studiejaar, waarin het dienstverband van een curator met de Vrije Universiteit
is geëindigd of waarin hij/zij de leeftijd van vijfenzestig jaar heeft bereikt, wordt hem/haar door het
bestuur van de rechtspersoon eervol ontslag verleend, tenzij het bestuur reden heeft om deze curator
ontheffing te verlenen van deze beperking. Een zodanig ontslag wordt eveneens verleend in geval
van opheffing van de bijzondere leerstoel alsmede op verzoek van de betrokkene dan wel van het
College van Curatoren.
Artikel 4
1.
De bijzonder hoogleraar wordt benoemd door het bestuur van de rechtspersoon. De benoeming
behoeft de voorafgaande instemming van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.
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De benoeming geschiedt voor de termijn die door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit
is bepaald voor de toelating als bijzonder hoogleraar doch voor niet langer dan vijf jaren.
3.
De bijzonder hoogleraar kan opnieuw worden benoemd, met overeenkomstige toepassing van het
eerste en tweede lid.
Artikel 5
Het honorarium van de bijzonder hoogleraar en de eventuele overige voorwaarden die met de
benoeming samenhangen, worden vastgesteld door het bestuur van de rechtspersoon.
Artikel 6
1.
De bijzonder hoogleraar brengt elk jaar in de maand september aan het College van Curatoren en
het bestuur van de faculteit schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden gedurende het
voorafgaande studiejaar.
2.
Het College van Curatoren stelt elk jaar, zo spoedig mogelijk na de ontvangst van genoemd verslag,
een evaluatie op van de door de bijzonder hoogleraar gedurende het voorafgaande studiejaar
verrichte werkzaamheden. Het zendt deze evaluatie, samen met genoemd verslag, aan het bestuur
van de faculteit, en in afschrift aan het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en aan het in
artikel 9.1 genoemde leerstoelbestuur.
Artikel 7
1.
Maakt de bijzonder hoogleraar zich aan plichtsverzuim of wangedrag schuldig, dan neemt het
College van Curatoren de nodige maatregelen van spoedeisende aard en doet het aan het bestuur
van de rechtspersoon zonodig voorstellen tot waarschuwing, schorsing of ontslag onder
gelijktijdige mededeling daarvan aan het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.
2.
Ontslag anders dan op eigen verzoek, wegens het aflopen van de benoemingstermijn of wegens het
bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd wordt niet gegeven dan nadat het bestuur van de
rechtspersoon de bijzonder hoogleraar de reden van dit ontslag heeft kenbaar gemaakt en hem de
gelegenheid heeft gegeven tegen de gegrondheid daarvan op te komen en nadat het College van
Bestuur van de Vrije Universiteit is gehoord.
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Artikel 8
1.
Het bestuur van de rechtspersoon is bevoegd dit reglement na overleg met het College van
Curatoren te wijzigen.
2.
Het bestuur van de rechtspersoon brengt elke wijziging van dit reglement onverwijld ter kennis van
het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.
3.
In geval van twijfel over de uitleg of toepassing van dit reglement beslist het bestuur van de
rechtspersoon, het College van Curatoren en de bijzonder hoogleraar gehoord.
Artikel 9
1.
Voor het uitoefenen van de voor de bijzondere leerstoel noodzakelijke dagelijkse inhoudelijke,
beleidsmatige en financiële ondersteuning van het werk van de leerstoelhouder, draagt het bestuur
van de CWN de verantwoordelijkheid over aan een leerstoelbestuur. Zulks geschiedt mede op basis
van de instemming van het bestuur van de KCV.
2.
Het leerstoelbestuur bestaat uit tenminste vier leden, waarvan er twee worden benoemd door het
bestuur van de CWN en twee door het bestuur van de KCV. De aldus benoemde leden kunnen
samen nog 1 of 3 extra leden benoemen.
Bij het benoemen vormt de representatie van een brede kerkelijke achterban een belangrijk
criterium.
3.
De leden van het leerstoelbestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar. Indien de
benoemende instantie daar naar zijn oordeel een gegronde reden voor heeft, kunnen zij wel eerder
ontheven worden van hun taak.
Na deze periode van vier jaar kunnen zij opnieuw benoemd worden.
4.
Het leerstoelbestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. De
voorzitter en de secretaris mogen niet dezelfde persoon zijn.
5.
Jaarlijks rapporteert het leerstoelbestuur aan de besturen van CWN en KCV. In deze rapportage
wordt betrokken het door de leerstoelhouder geschreven jaarverslag en de evaluatie daarvan door
het College van Curatoren. De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken rond de
bijzondere leerstoel, waaronder de benoeming van de bijzonder hoogleraar, ligt te allen tijde bij het
bestuur van de CWN. Zulks in samenspraak met het bestuur van de KCV.
Artikel 10
1.
Het bestuur van de CWN zal samen met het bestuur van de KCV jaarlijks voldoende financiële
middelen beschikbaar stellen aan het leerstoelbestuur. De penningmeester van het leerstoelbestuur
legt jaarlijks verantwoording af aan de besturen van CWN en KCV over de besteding van het geld.
2.
Het bestuur van de CWN is te allen tijde verantwoordelijk voor de financiële verplichtingen die
voortvloeien uit het bestaan en het functioneren van de leerstoel.
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de CWN op 20 mei 2005 (datum) te Driebergen
(plaats)
Voorzitter: J. Kraaijeveld

Secretaris: M. vd Kooi-Dijkstra

Het bestuur van de KCV heeft zich ermee akkoord verklaard op 6 juni 2005 (datum) te Amersfoort
(plaats)
Voorzitter: P. van Hoof
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