Beleidsplan 2017 - 2019

1.

Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

Theoloog Maarten Luther (1483 - 1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het
protestantisme. Door zijn toedoen maakte Noord-Europa zich los van de Rooms-Katholieke Kerk en
sloeg het een eigen koers in. Na intensieve studie van de Bijbel kwam Maarten Luther tot de
overtuiging dat een mens alleen door Gods genade wordt gered. In 1517 maakt hij in het Duitse
Wittenberg 95 stellingen bekend, waarmee hij kritiek op opvattingen van de Rooms-Katholieke Kerk
naar voren brengt. Deze actie wordt in het algemeen als begin van de reformatie beschouwd.
Deze Reformatie, een brede beweging van vernieuwing en verandering, is van blijvende betekenis. We
komen de invloeden van de reformatie en de doorwerking van het gedachtegoed van Maarten Luther
vandaag nog op allerlei gebied tegen. In tijden van verwarring en onzekerheid heeft de reformatie laten
zien dat waarden en opvattingen vervangen kunnen worden door nieuwe. Dat de reformatie 500 jaar
geleden is, biedt een unieke gelegenheid om het gedachtegoed van Maarten Luther opnieuw onder de
aandacht te brengen.
De heer G.J. Kwetters, de heer prof. dr. H.J. Selderhuis en de heer J. Turkenburg hebben het initiatief
genomen het gedachtegoed van Maarten Luther voor een breed publiek toegankelijk en bekend maken.
Zij hebben hiertoe Stichting Martin Luther Heritage Foundation opgericht.
De wens om deze stichting op te richten is ontstaan na het eerste gezamenlijke project:
www.checkluther.com. De bezoeker van de website kan met vragen als het ware terecht bij Luther zelf.
‘’Wil jij van deze grote theoloog in zijn eigen woorden horen waarom hij nu de Reformatie
begon en waarom hij zo gegrepen werd door het evangelie? Of hoe hij zou aankijken tegen de
economische crisis of wat volgens hem de kern van liefde is? Dan ben je hier op het juiste
adres.’’
Op deze manier kunnen geïnteresseerden gemakkelijk nagaan of en hoe Luther’s gedachtegoed past bij
actuele thema’s. Veel van Luther’s gedachtegoed is nog niet vertaald of goed toegankelijk. Stichting
Martin Luther Heritage Foundation zet zich hiervoor in. Dit beleidsplan geeft meer inzicht in visie en
activiteiten.

Beleidsplan Stichting Luther Heritage Foundation januari 2017
1

2.

Visie en missie Stichting Martin Luther Heritage Foundation

2.1

Visie

De reformatie als brede beweging van vernieuwing en verandering is van blijvende betekenis.
Invloeden van de reformatie en de doorwerking van het gedachtegoed van Maarten Luther komen we
op allerlei gebied tegen. Echter, veel van Luther’s gedachtegoed is minder toegankelijk. Onder andere
doordat de relevantie van dit gedachtegoed lastig voor het grote publiek duidelijk is. Maar nog
praktischer, ook omdat veel werk van Luther niet is vertaald of de publicaties moeilijk toegankelijk
zijn.
2.2

Missie

Stichting Martin Luther Heritage Foundation zet zich ervoor in het gedachtegoed bij een groot publiek
toegankelijk en bekend te maken. Niet alleen in Nederland, maar ook voor landen waar weinig kennis
is over Maarten Luther en de reformatie.

3.

Statutaire doelstelling

2.1

De stichting heeft ten doel:

(a)

het gedachtegoed van reformator Maarten Luther voor een breed publiek toegankelijk en
bekend te maken;
het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn
het beleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als
een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake
rijksbelastingen.

(b)
(c)

2.2

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door werken van Luther:

(a)
(b)
(c)
(d)

werken van Luther te vertalen;
werken van Luther digitaal in meerdere talen te publiceren;
de relevantie van het in de werken van Luther vervatte gedachtegoed aan te geven; en
het onderhouden en up-to-date houden van een of meerdere daartoe ontwikkelde
website(s).

2.3

De stichting beoogt niet het maken van winst.
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4.

Bestuur

De heer prof. dr. H.J. Selderhuis
De heer G.J. Kwetters
de heer J. Turkenburg

voorzitter
secretaris
penningmeester

De heer prof. dr. H.J. Selderhuis
De heer Selderhuis is hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn en
directeur van Stichting Refo500 (algemeen nut beogende instelling). Refo500 is het internationale
platform dat deskundigheid, kennis, ideeën, activiteiten en producten aanbiedt naar aanleiding van
500 jaar reformatie en verbindingen legt tussen thema’s uit de tijd van de reformatie en vandaag.
De heer J. Turkenburg
De heer Turkenburg is ondernemer in de ICT en partner bij ProMissie Bedrijfsoverdracht &
Ondernemersadvies. De heer Turkenburg is tevens als bestuurslid betrokken bij IFES Nederland
(Vereniging IFES-Nederland) en Bible League (Stichting voor wereldwijde bijbelverspreiding The Bible
League). Beide instellingen zijn geregistreerd als algemeen nut beogende instelling.
De heer G.J. Kwetters
De heer Kwetters is eigenaar en directeur van onder andere Visionplanner BV, leverancier van
innovatieve software voor de Nederlandse accountancymarkt. Hij is daarnaast oprichter van Stichting
Support Goede Doelen. Deze stichting heeft als doelstelling de financiën van (aangesloten) goede
doelen beter op orde te krijgen.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, enkel een vergoeding voor
eventueel gemaakte onkosten.

5.

Beleid en werkzaamheden

De doelstelling van de Stichting zal voor de periode 2017 - 2019 in drie projecten worden verwezenlijkt.
Dit is allereerst het ontwikkelen, onderhouden en vertalen van de website checkluther.com. Daarnaast
zullen publicaties van Luther worden vertaald en zullen moeilijk toegankelijke publicaties beschikbaar
worden gemaakt voor het publiek. Hierna worden deze projecten uitvoeriger beschreven.

5.1

Projecten

Het ontwikkelen en onderhouden van de website
checkluther.com
Een bijzondere website over reformator Maarten Luther.
Het publiek vindt antwoorden op belangrijke thema’s ‘’van Luther zelf’’. Geïnteresseerden kunnen van
de grote theoloog in zijn eigen woorden horen waarom hij nu de Reformatie begon en waarom hij zo
gegrepen werd door het evangelie. Hoe hij zou aankijken tegen de economische crisis of wat volgens
hem de kern van liefde is. De antwoorden namens Luther zijn een parafrase in hedendaags Nederlands
van letterlijke uitspraken van Luther. Naast de parafrase, wordt ook de originele tekst weergegeven.
Checkluther.com bevat daarnaast:
● de grootste verzameling van vertaalde teksten van Luther
● het verhaal van Luthers leven
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●

achtergrondinformatie over Luthers visie, de tijd waarin hij leefde en zijn tijdgenoten.

Checkluther.com staat online sinds september 2016. De website wordt continu verder uitgebreid. In
2017 zal de pagina in meerdere talen worden vertaald. Gepland voor nu zijn de volgende talen:
● Engels
● Chinees
● Arabisch
● Spaans
Het vertalen van publicaties van Luther met een vertaalslag naar deze eeuw
Checkluther.com gaat uit van reeds vertaalde werken. Stichting Martin Luther Heritage Foundation zal
daarnaast verschillende nog niet vertaalde werken van Luther (laten) vertalen. Deze publicaties komen
ten goede voor academici in theologie en geschiedenis en daarnaast het brede publiek. De Stichting zal
ook bij deze werken een vertaalslag maken naar de 21e eeuw.
De volgende categorieën van werken zullen worden vertaald:
1. Luther’s Tafelgesprekken
2. Luther’s Bijbelverklaringen
3. Andere losse werken van Luther
In het voorjaar van 2017 zal de eerste publicatie van Luther’s Tafelgesprekken worden vertaald. In 2018
en 2019 volgen andere vertalingen. De vertaalde werken worden wederom beschikbaar gesteld via
internet. Via checkluther.com of een zusterwebsite zullen de vertalingen beschikbaar worden gemaakt
voor het publiek.
Het beschikbaar stellen van moeilijk toegankelijke publicaties
Luther’s werk is niet alleen maar ten dele vertaald, maar ook hetgeen vertaald is, is digitaal lastig
toegankelijk. Stichting Martin Luther Heritage Foundation zet zich ervoor in om ook deze moeilijker
bereikbare publicaties voor het publiek beschikbaar te stellen via internet. Via checkluther.com of een
zusterwebsite zullen deze (veelal nog onvertaalde) publicaties beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.

5.2

Doelgroep

De projecten richten zich op een breed publiek van geïnteresseerden in binnen- en buitenland. Om die
reden zet de Stichting zich ervoor in niet alleen (vertaalde) bronteksten beschikbaar te maken, maar
ook de vertaalslag te maken naar de 21e eeuw.
De Stichting tracht haar publiek te bereiken door te adverteren via Google Adwords (online via
Google), door op sociale media aandacht te creëren en door banners te plaatsen op internetsites van
andere instellingen zoals Refo500. Daarnaast wil de Stichting ook adverteren in landelijke dagbladen
en tijdschriften.
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6.

Organisatie

6.1

Uitvoering

Het bestuur voert de dagelijkse leiding en stuurt de projecten van de Stichting aan. De uitvoering van
de projecten worden veelal uitbesteed aan specialisten (bouw van websites en specialisten op het
gebied van de werken van Luther).

6.2

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt geadministreerd door de financiële afdeling van Prodef Holding
BV (houdstermaatschappij van Visionplanner BV). Prodef Holding BV ontvangt hiervoor geen
vergoeding. Er zal jaarlijks een begroting worden opgesteld door het bestuur. Daarnaast zal na afloop
van elk boekjaar een jaarrekening worden opgesteld door de accountant voorzien van accordering.
De fondsen van de Stichting zullen volledig ten goede komen aan de projecten van de Stichting, zoals
voor het opzetten van websites en de vertaling van de werken van Luther naar de 21e eeuw.
Vermogen dat niet direct wordt besteed aan de projecten van de Stichting, worden op de bankrekening
van de Stichting bewaard. Eventuele rentebaten komen ten goede aan de werkzaamheden van de
Stichting.

7.

Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting wordt onder andere gevormd door (een van de) oprichters van de
Stichting. Daarnaast werft de Stichting ook op de volgende wijze fondsen:
1.

Bezoekers van de websites verzoeken (structureel) een bijdrage te doen voor het werk van de
Stichting. Hiervoor is op de website van de Stichting een aparte pagina gemaakt.

2.

Het opzetten van een crowdfundingcampagne en deze onder de aandacht brengen bij het
netwerk van het bestuur via sociale media. Deze campagne wordt opgezet in november 2016.

3.

Vermogende particulieren uit netwerk van het bestuur met de Stichting verbinden en
verzoeken (structureel) bij te dragen aan de Stichting.

4.

Aanvragen indienen bij kerken voor toewijzing kerkcollecten en andere (kerkelijke) fondsen.
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