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1

Woord vooraf

2021 betekende voor Refo500 het einde van de derde periode van vier jaar, waarin partnerships werden gesloten en waarin we het wereldwijde netwerk konden onderhouden
van instellingen en anderen die werken met de zestiende-eeuwse reformaties en de betekenis daarvan. Refo500 ging in 2010 van start, en de eerste periode duurde tot eind 2013.
De tweede periode liep van 2014-2017 en de derde periode van 2018-2021. In deze derde
periode is in overleg met het bestuur van Stichting Refo500 besloten om met ingang van
1 januari 2022 de niet-academische activiteiten te staken en ons voortaan geheel te richten
op de academische niveau en het onderhouden van het academische netwerk.
In die zin vormt dit jaarverslag het einde van een veelbewogen periode. Een periode waarin
veel activiteiten zijn ontplooid en veel mensen bereikt. Als we terugkijken, zijn we dankbaar voor alles wat er ontwikkeld is en voor de relaties die zijn ontstaan. Tegelijkertijd
stellen we nuchter vast dat het goed was: veel jubilea passeerden de revue, veel boeken
zijn verschenen en er kon een voortdurende stroom van nieuws worden aangeboden. De
neergaande tendens in de niet-academische activiteiten en producties in de afgelopen jaren heeft zich ook in 2021 voortgezet. Samengevat kunnen we zeggen: het was goed en
het is mooi geweest.
Dit jaarverslag geeft een inkijkje in de gebeurtenissen en ontwikkelingen in het afgelopen
jaar,waarin we bepaald niet stilgezeten hebben en ook de basis konden leggen voor
Refo500 na 2021. Want dat er ook na 2021 voldoende mogelijkheden zijn om bezig te zijn
met het onderzoek naar het vroegmoderne christendom, daarvan zijn we overtuigd. En u
hopelijk ook, na het lezen van dit jaarverslag.
Veel leesplezier gewenst.
Herman J. Selderhuis, directeur Refo500
April 2022
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2

Bestuur

Het bestuur van Stichting Refo500 bestond in het verslagjaar uit dr. Wim (W.H.Th.) Moehn
(voorzitter), mr. Willemien Riezebos-Tessemaker (bestuurslid), Henk Bokhorst (penningmeester/secretaris) en mr. Peter Raven (bestuurslid). In december van het jaar trad bestuurslid Willemien Riezebos-Tessemaker af. In haar plaats werd benoemd mr. Peter Raven.
Het bestuur vergaderde driemaal. Als gebruikelijk werden daarbij het jaarverslag en de
jaarrekening vastgesteld. Ook de door de penningmeester opgestelde begroting voor het
jaar 2022 werd goedgekeurd.
Het bestuur is op de hoogte gehouden van de verdere uitwerking van REFORC nieuwe stijl,
waaraan niet alleen instellingen kunnen meedoen – zoals tot dusver – maar straks ook
individuele wetenschappers. Eerder gaf het bestuur al zijn goedkeuring aan REFORC
nieuwe stijl. In overleg met het bestuur is uitgezocht of de statuten wijziging behoeven,
nu Refo500 zich meer als REFORC gaat profileren en de niet-academische activiteiten gestaakt zullen worden. Uit advies van een notaris is geconcludeerd dat aanpassing van de
statuten met het oog op de toekomst niet noodzakelijk is. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is gecheckt: deze bleek geheel aan de huidige eisen te voldoen.
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Visiedocument 2018-2021

Bepalend voor de activiteiten is het door het bestuur vastgestelde visiedocument 20182021, dat de missie, visie, doelen en ambities voor de derde fase (2018-2021) beschrijft:

3.1

Missie

De reformatie, als beweging van vernieuwing en verandering, is belangrijk voor vandaag
en morgen. Refo500 legt daarom verbindingen tussen thema’s uit de tijd van de reformaties en onze tijd, tussen toen en nu, tussen mensen en reformatiegeschiedenis. Refo500
staat voor: 'Connecting you, then and now’.
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3.2

Visie

Een netwerk is een krachtig instrument en samen kun je meer dan alleen. Partners weten
elkaar te vinden voor bijvoorbeeld spin-offs, grotere bekendheid, vergroting van hun afzetgebied, output, valorisatie, het creëren van synergie etc.

3.3

Doelen

 Refo500 laat zien dat de reformatie relevant is.
 Refo500 biedt een platform voor ontmoeting en samenwerking.

3.4

Ambities voor 2018-2021

 Het versterken van internationale samenwerking.
 Het versterken van RefoRC als academische afdeling.
 Het ontwikkelen van het Coram Deo Program (2018) en het uitvoeren daarvan (20192021).
 Het meer tot effect brengen van de partnerships van partners in Oost-Europa.
De werkwoorden die bij deze ambities horen hebben betrekking op de netwerk- en platformfunctie, namelijk: faciliteren, stimuleren, informeren en coördineren.

Afb. 1 Refo500 in werkwoorden
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4.1

Activiteiten

REFORC nieuwe stijl

In mei van het verslagjaar werd REFORC nieuwe stijl gepresenteerd tijdens de Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity. De nieuwe stijl is zichtbaar in de
vormgeving van de nieuwe website www.reforc.com, die in april online ging. Omdat de
belangstelling voor de academische afdeling blijft toenemen, is daarnaast een nieuw concept gepresenteerd: naast instellingen kunnen nu ook individuele wetenschappers en andere belangstellende personen meedoen. Tevens is het lidmaatschap geopend voor verenigingen die zich bezighouden met het vroegmoderne christendom.
Door deze openstelling en de verbeterde service in de vorm van meer kortingen en betere
communicatiemogelijkheden wordt REFORC nog aantrekkelijker voor haar leden en toekomstige leden.
De nieuwe stijl werd ook zichtbaar in een nieuwe vormgeving, waaronder een nieuw logo.
Het logo van REFORC is een woordmerk. Het lettertype is op maat gemaakt voor REFORC.
Het is een lettertype met een schreef dat verwijst naar de lettertypes die werden gebruikt
tijdens de periode van het vroegmoderne christendom (ca. 1400-ca. 1700):

Naast het woordmerk is een symbool ontworpen. Het symbool bevat de initiaal R van REFORC en is een verwijzing naar de oude lakstempels.

4.2

REFORC Memberships

Vanaf het najaar is contact gezocht met veel instellingen, individuen en verenigingen over
de voordelen van een REFORC membership. Dit heeft ertoe geleid dat zich al in 2021 enkele
academische instellingen, maar ook individuele wetenschappers en verenigingen als member hebben aangemeld. Members kunnen gebruik maken van de diensten die REFORC
biedt en via hun account ook nieuws posten op de website. REFORC zet zich ervoor in dat
7

de members met elkaar in contact komen om zo hun netwerk uit te breiden en indien
gewenst samen gaan werken op het terrein van het vroegmoderne christendom.

4.3

Afscheid niet-academische partners

De lancering van REFORC nieuwe stijl luidde tevens het afscheid van een periode in,
waarin veel niet-academische instellingen partner waren van het internationale platform
Refo500 en zij samen veel activiteiten en producties ontwikkeld hebben. Alle partnerships
zijn per 31 december 2021 geëindigd. Van alle partners is op passende wijze afscheid genomen, waar mogelijk persoonlijk. Dat leverde vaak boeiende en goede contacten op,
waarbij met dankbaarheid kon worden teruggeblikt op de afgelopen periode waarin samen
veel gerealiseerd kon worden.

4.4

Coram Deo Program

Coram Deo Program, een initiatief van Refo500 met een eigen geldstroom, kon door allerlei oorzaken in het verslagjaar niet tot verdere ontwikkeling worden gebracht. De geplande
activiteiten konden vanwege de coronapandemie helaas niet doorgaan. Het programma
ondersteunt academische activiteiten binnen REFORC die gericht zijn op actuele thema’s
dan wel op thema’s die duidelijk relevant zijn voor vandaag.
Een voorbeeld daarvan is de door Coram Deo Program gesponsorde conferentie over Righ-

teousness in Early Modern Christianity, die op 15 en 16 september 2021 in Bologna gehouden werd en waar 12 voornamelijk jonge wetenschappers hun onderzoek presenteerden.
Voorbereidingen voor een volgende door Coram Deo Program gesponsorde conferentie
werden getroffen in samenwerking met het KNIR en DHI, maar vanwege de pandemie is
besloten deze conferentie tot juni 2022 uit te stellen. Voor deze laatste conferentie hebben
zich een twintigtal sprekers aangemeld.
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Afb. 2 Conferentie 15/16 september 2021 in Bologna

4.5

ReIReS

ReIReS, de eerste stap naar een permanente onderzoeksinfrastructuur voor religiestudies
werd in 2021 afgesloten. Aan het door Horizon 2020 gesubsidieerde project deden zes partners van Refo500 mee. Refo500 zal niet meedoen met het vervolgproject genaamd RESILIENCE. De uren en andere kosten die g

4.6

Overige activiteiten

In samenwerking met Het Research Centre for the Humanities in Boedapest en Zsombor
Tóth is gewerkt aan de jaarlijkse REFORC-conferentie in mei. Na veel overleg is uiteindelijk
besloten de conferentie in een hybride vorm aan te bieden, d.w.z. deels fysiek en deels
online. Aanleiding hiervan was de nog immer heersende pandemie. We zijn blij dat dit
jaar de conferentie wel kon doorgaan en dat de collega’s in Boedapest zich daar zo voor
ingezet hebben. Anderzijds is een hybride vorm niet de meest optimale voor een internationale conferentie waarin ook de onderlinge ontmoeting een belangrijke plek mag innemen.
Verder werden met de wetenschappers van het SFB 980 Episteme in Bewegung van de Freie
Universität Berlin voorbereidingen getroffen voor de jaarlijkse REFORC conferentie in
2022.
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Opnieuw is met de Internationale Martin Luther Stiftung uit Erfurt gewerkt aan de jaarlijkse Lutherconferentie, maar ook deze moest opnieuw verschoven worden en wel naar
2022.
Ook verschoven in 2020, maar wel plaatsgevonden in 2021 heeft het symposium Priestel-

rijke zielen gevraagd m/v, dat in samenwerking met de Katholieke Vereniging voor Oecumene, de Theologische Universiteit Apeldoorn en Uitgeverij Brevier was georganiseerd.
Aan het symposium werkten mee, Wim Moehn, Martijn Pouw Marcel Sarot, Pieter Verhoeve, Andreas Wöhle en anderen. Het symposium werd in een online versie aangeboden.
Naar aanleiding van dit symposium is een themanummer van Perspectief, het orgaan van
de Katholieke Vereniging voor Oecumene, verschenen.
In september werd namens de Internationale Martin Luther Stiftung de LutherRose 2020
uitgereikt aan Tandean Rustandy uit Indonesië. Rustandy kreeg de prijs, omdat hij volgens
de IMLS iemand is die “de traditie van de Reformatie van vrijheid en verantwoordelijkheid
voor het algemeen welzijn op voorbeeldige wijze heeft toegepast.”

Afb. 3 Uitreiking van de LutherRose aan Tandean Rustandy, 13 september in Bologna

Op 15 oktober 2021 werd in fysieke vorm het symposium Kerkelijk eenheid, iets van vroe-

ger? gehouden. Dit symposium was georganiseerd door de Vereniging Protestants Nederland, Theologische Universiteit Apeldoorn en Refo500 ter gelegenheid van 450 jaar Synode
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van Emden (1571). Met medewerking van Christa Boerke, Erik de Boer, Piet Vergunst, Han
Schenau, Wim van Vlastuin, Wijnand Zondag en Kees de Groot.
In samenwerking met de Babes-Bolyai Universiteit en het Long Reformation in Eastern Eu-

rope (1500–1800) onderzoeksteam is een workshop georganiseerd in Cluj, oktober 2021.
Deze kon echter om verschillende redenen, waaronder de nog steeds heersende coronaproblematiek, niet doorgaan.

5
5.1

REFORC

Algemeen

REFORC, het Reformation Research Consortium, is de afdeling van Refo500 die zich bezighoudt met onderzoek gerelateerd aan Early Modern Christianity (ca. 1400-ca. 1700). 32
partners van Refo500 zijn ook member van REFORC. De afdeling mag zich verheugen in
een groeiende belangstelling uit de hele wereld van wetenschappers die zich met dit gebied bezighouden. Medio 2021 ging het nieuwe REFORC van start, waaraan naast instellingen nu ook individuele wetenschappers en verenigingen kunnen meedoen. Voor elk van
deze doelgroepen is een speciaal aanbod ontwikkeld.
REFORC:


versterkt interdisciplinair onderzoek naar het vroegmoderne christendom;



bevordert internationale samenwerking op dit gebied;



stimuleert zijn leden om contacten te leggen en samen te werken;



communiceert nieuws over de activiteiten en producten van haar leden.

5.2

Annual REFORC Conference

De Tenth Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity werd georganiseerd
door Zsombor Tóth en zijn team van het Research Center for the Humanities in Boedapest.
Na veel overleg is voor een hybride conferentie gekozen, waaraan mensen zowel fysiek als
online konden deelnemen. Door deze keuze kon de conferentie alsnog plaatsvinden, nadat
de 2020 conferentie – georganiseerd door de Universiteit van Aarhus – helaas afgezegd
moest worden. Het bleek een behoorlijke uitdaging te zijn om het programma op een
goede manier rond te krijgen en om de techniek hierop af te stemmen, maar met vereende
krachten is het dan toch gelukt. Uiteindelijk deden 108 mensen mee, verreweg de meesten
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online. Er werden zeven plenaire lezingen gehouden over het onderwerp Long Reforma-

tion (ca. 1400–1800): Confessions, Cultures, and Societies , tachtig short papers, een roundtable en een digitale boekenbeurs. Het voordeel van de hybride conferentie was dat er toch
een conferentie was waarin veel nieuw onderzoek kon worden gepresenteerd. Het nadeel
van de hybride conferentie was dat de interactie een stuk lager lag dan bij een fysieke
conferentie en ook dat er minder ruimte was voor ontmoeting, alhoewel de organisatoren
dat wel op een digitale manier hadden aangeboden. Om e.e.a. te compenseren werden enkele bijdragen ook via YouTube aangeboden.

Afb. 4 Zsombor Tóth bij de opening van de
Tenth Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity, mei 2021

5.3

Series

Refo500 Academic Studies (Vandenhoeck & Ruprecht)
Er zijn dertien delen verschenen, waarmee het totaal aantal delen van de serie op 84 komt.

Common Man, Society and Religion in the 16th century (Ulrich A. Wien, ed.) was de eerste
publicatie in deze serie die ook in open access is verschenen.

Journal of Early Modern Christianity (De Gruyter)
Er zijn twee uitgaves verschenen, waarvan een speciaal nummer met als thema 500 Jahre
Rezeption der Reformation in Siebenbürgen und Ungarn: Anfänge und Netzwerke von
Konfessionspluralismus in der Überlappungszone von West- und Ostkirche, met gastredacteur Ulrich A. Wien.
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Kunst und Konfession in der frühen Neuzeit (Schnell und Steiner)
In het verslagjaar zijn geen boeken in deze serie verschenen.

Law and Religion in Early Modern Christianity
In het verslagjaar zijn geen boeken in deze serie verschenen.

5.4

Board

De REFORC Board, bestaande uit internationaal in aanzien staande wetenschappers die
verbonden zijn aan REFORC-members, kwam dit jaar tweemaal bijeen. Helaas moest dat
vanwege de omstandigheden in een online setting gebeuren.
De Board Members houden zich bezig met de goede voortgang van de series, en met het
aanleveren van content, met de voorbereidingen van de jaarlijkse REFORC conferenties en
alles wat daarbij hoort. Zij geven adviezen m.b.t. de uitbreiding en verbetering van zowel
het netwerk als het programma. De Board is nauw betrokken geweest bij de opzet van het
nieuwe REFORC, zoals dat medio 2021 van start is gegaan. Verder maken Board Members
bij toerbeurt deel uit van de jury van de REFORC Book Award en de REFORC Paper Award.

5.5. Overig
18 inzendingen werden gehonoreerd voor de REFORC Book Award 2021. De Award werd
gewonnen door Els Agten voor haar boek The Catholic Church and the Dutch Bible. From

the Council of Trent to the Jansenist Controversy (1564–1733) (Brill). Bij de Award hoort
een geldprijs van ú 1.000,00. De prijswinnaar werd bekend gemaakt tijdens de Tenth Annual REFORC Conference on Early Modern Christianity.
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Afb. 5 Els Agten met de REFORC Book Award 2021

De REFORC Paper Award 2021 ging naar Preston Hill voor zijn paper “Dolores Inferni in

Anima Sustinuisse”: Christ’s Descent into Hell in the Thought of Calvin, Lefèvre, Pico,
and Cusa, dat hij presenteerde op de Tenth Annual RefoRC Conference 2021.
Er werd in 2021 geen beroep gedaan op het REFORC Support Fund, een ondersteuningsfonds waarvan members van REFORC gebruik kunnen maken.
Een panel werd voorbereid voor de European Academy of Religion, die echter haar conferentie moest afzeggen.
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6

Informeren

Met “informeren” bedoelen we vooral de communicatie over allerlei boeken, projecten en
evenementen van partners en natuurlijk de eigen producties als de jaarlijkse REFORC-conferentie. Voor de communicatie zijn een aantal kanalen en middelen beschikbaar, zoals
een website, nieuwsbrief en social media. Daarnaast vindt er veel interne communicatie
plaats via de daartoe geëigende kanalen (e-mail, online conferentie tools, telefoon en in
het afgelopen jaar in mindere mate de fysieke ontmoetingen).
Om ook in de toekomst de doelgroepen op een herkenbare manier te informeren, is er een
nieuwe huisstijl voor REFORC ontwikkeld, die al is toegepast op enkele middelen (briefpapier, visitekaartjes, rolbanners) en die ook voor de nieuwe website gebruikt gaat worden.

6.1 Website
Het aantal nieuwsberichten veranderde conform de trend die enkele jaren geleden is ingezet: er is meer nieuws op de REFORC-site gepost, maar opnieuw minder nieuws op de Nederlandse, Engelse en Duitse Refo500-websites. Dit hangt samen met de trend dat er steeds
minder niet-academisch nieuws is en steeds meer academisch nieuws
De nieuw vormgegeven website reforc.com is in april online gegaan.
De website reformatieactueel.nl, enige jaren geleden in samenwerking met Erdee Media
Groep opgezet, is eind 2021 offline gegaan. De website bevatte materialen die gebruikt
kunnen worden voor catechese en bijbelstudiegroepen.
Ook refo500.nl, refo500.de en refo500.com, resp. de Nederlandstalige, Duitstalige en Engelstalige website die het niet-academische nieuws bevatten, zijn eind 2021 offline gegaan.

6.2

Sociale Media

6.2.1 Twitter
Het aantal volgers liet een lichte stijging zien. Omdat er minder posts werden geplaatst –
dit als het gevolg van het verminderde niet-academische aanbod – zijn er ook minder
tweets weergegeven.
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Afb. 7 Aantal Tweetweergaven

6.2.2 Facebook
De Facebook-pagina werd door 500 mensen gevolgd en 655 mensen hebben zich aangesloten bij de Facebook-groep.

6.2.3 Academia
Het account van REFORC bij Academia is opgeheven, omdat er niet veel gebruik van werd
gemaakt. Op Academia bereiken we veel mensen via het account van de directeur.

6.2.4 YouTube
Er zijn zes nieuwe video’s geüpload. Het aantal abonnees van het YouTube kanaal is 146.
Het totale aantal weergaven van de video’s die nog op het account staan bedroeg in 2021
7036.

6.2.5 LinkedIn
De REFORC pagina op LinkedIn werd in 2020 geopend. In 2021 werd de pagina door 130
mensen gevolgd werd.
16

6.2.6 Instagram
Een Instagram account werd geopend, 60 mensen volgen dit.

6.3 Nieuwsbrieven
Totaal vonden 41 nieuwsbrieven hun weg naar de abonnees, waarvan 26 met academisch
nieuws. In de nieuwsbrieven werden activiteiten en publicaties van partners onder aandacht gebracht met een relatie tot de zestiende-eeuwse reformaties en hun betekenis voor
vandaag of Early Modern Christianity.

26
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Engels
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Afb. 8 Aantal nieuwsbrieven 2021

6.4 Persberichten
In het verslagjaar is één persbericht verstuurd, waarin bekendgemaakt werd dat Refo500
REFORC nieuwe stijl lanceert en dat het lidmaatschap nu ook open is voor individuen en
verenigingen.
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7

Partners
Aantal partners per
31 december

84

87 79 79

2018

2019

2020

2021

Afb. 9 Aantal partners van Refo500

Antiquariaat De Roo
Babeș-Bolyai University
Boston University, School of Theology
Brevier Uitgeverij
Brill Deutschland GmbH
Calvin Theological Seminary
Crossway
Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V.
Donatus Verzekeringen
Driestar Educatief
Drukkerij Verloop
Dunham Bible Museum
Erdee Media Groep
Europäische Melanchthon-Akademie Bretten
Evangelische Omroep
Evangelische Theologische Faculteit
Faculty of Arts, Aarhus University
Faculty of Theology of the University of Copenhagen
Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter Løgumkloster
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Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII
Gemeente Dordrecht
Gemeente Zwartewaterland
Hapdong Theological Seminary
IIPAC (International IP ADC Center)
Institut für schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich
Institut für Spätmittelalter und Reformation der Universität Tübingen
Institute for Calvinistic Studies in Korea
International Reformed Evangelical Seminary
Internationale Martin Luther Stiftung
Johannes A Lasco Bibliothek
Katholieke Universiteit Leuven
Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Kenniscentrum Arbeidsrecht
KokBoekencentrum
Korea Abraham Lincoln Society
Korea Institute for Reformed Preaching
Korean Institute of Reformed Studies, Kosin University
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
Lund University, Centre for Theology and Religious Studies
Martin Luther Stiftung Ruhr
MF Norwegian School of Theology
Musée International de la Réforme
North-West University, Potchefstroom Campus, Faculty of Theology
Ökumenisches Institut für interreligiösen Dialog an der Universität Trier
Protestantse Theologische Universiteit
Puritan Reformed Theological Seminary
Purun Academy of Reformed Theology
Reformed Theological Seminary
Remonstrantse Broederschap
Research Center for the Humanities
Routledge, Taylor & Francis Group
Jongbloed UitgeverijB.V.
Society for Reformation Studies
Sonderforschungsbereich 980 "Episteme in Bewegung"
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Stiftung LEUCOREA, Stiftung des öffentlichen Rechts an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Terra Lu Travel
The John Paul II Catholic University of Lublin
The Lord's Day Alliance of the U.S.
Theologische Universiteit Apeldoorn
Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Torch Trinity Graduate University
Tourist-Information Neustadt
Università di Modena-Reggio
Universität Koblenz-Landau, Institut für Ev. Theologie am Campus Landau
Universität Osnabrück, IKFN
University of Miskolc
University of Oslo
University of Warsaw
Jc^kZgh^ind[LgdXVl
Vandenhoeck& Ruprecht GMBH & CO. KG
Vereniging Protestants Nederland
Verlag Schnell und Steiner GmbH
Volos Academy for Theological Studies
Walter de Gruyter GmbH
Westminster Theological Seminary, Philadelphia
Wheaton College
Yullin Church
Zentrale Universitätsbibliothek „Lucian Blaga“, Klausenburg/Cluj-Napoca/Kolozsvár
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8

Mensen

Partners
Per partner één centraal aanspreekpunt (contactpersoon) en verder alle medewerkers
die hun inspiratie, ideeën en producties inbrengen in Refo500.

Bestuur
Henk Bokhorst (penningmeester/secretaris)
Wim Moehn (voorzitter)
Willemien Riezebos (bestuurslid), afgetreden in december 2021
Peter Raven (bestuurslid, per december 2021)

Raad van Advies
Boukje van den Berg-Thijs
Renger de Bruin
Gerrit de Fijter
Wim François
Wim Janse
Guido Marnef

Externe adviseurs voor liturgische en (kerk)muzikale onderwerpen
Jan Luth
Jan Smelik

Directie en operationele leiding
Herman J. Selderhuis
Karla Boersma

Medewerker
Bart Bolhuis

REFORC Board
Anne Eusterschulte (Berlijn)
Volker Leppin (New Haven)
Alberto Melloni (Bologna)
Peter Opitz (Zürich)
Tarald Rasmussen (Oslo)
Herman Selderhuis (Apeldoorn)
Zsombor Tóth (Boedapest)
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Violet Soen (Leuven)
Anna Vind (Kopenhagen)

Editorial Board Refo500 Academic Studies
Christopher B. Brown (Boston)
Günter Frank (Bretten)
Barbara Mahlmann-Bauer (Bern)
Tarald Rasmussen (Oslo)
Herman Selderhuis (Apeldoorn)
Violet Soen (Leuven)
Zsombor Tóth (Boedapest)
Günther Wassilowsky (Berlin)
Siegrid Westphal (Osnabrück)

Editors-in-Chief Journal of Early Modern Christianity
Wim François (KU Leuven)
Violet Soen (KU Leuven)

Co-Editors Journal of Early Modern Christianity
Grazyna Jurkowlaniec (Warsaw)
Tarald Rasmussen (Oslo)
Rady Roldán-Figueroa (Boston)

Journal of Early Modern Christianity in Cooperation With
Sarah Covington (New York)
Ignasi Fernández Terricabras (Barcelona)
Mercedes García-Arenal (Madrid)
Heiner Lück (Halle)
Volker Leppin (New Haven)
Mia M. Mochizuki (New York – Abu Dhabi)
Zsombor Tóth (Budapest)
Anna Vind (Copenhagen)

Editorial Board Law and Religion in the Early Modern Period
Herman Selderhuis (Apeldoorn)
Wim Decock (Leuven)
Heiner Lück (Halle)
Tarald Rasmussen (Oslo)
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Editorial Board Kunst und Konfession
Jan Harasimowicz (Wroclaw)
Herman Selderhuis (Apeldoorn)
Bettina Seyderhelm (Magdeburg)
Ulrich Wien (Landau)

Coördinatoren
Duitstalig gebied algemeen: Günter Frank (Bretten)
Azië: Hapdong Theological Seminary (Seoul)
Scandinavië: Tarald Rasmussen (Oslo)
REFORC: Anna Vind (Kopenhagen)
Centraal- en Zuidoosteuropa: Zsombor Tóth (Boedapest)

Webredactie
Karla Boersma
Bart Bolhuis

Vertalingen/tekstcorrecties
Jim West (Petros, TN) en div. freelancers

Social media
Karla Boersma
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9.1

Cijfers

Balans per 31 december (ú)

Activa

Passiva
2021

2020

Materiële vaste activa
- Kantoorinrichting

2020

0

5.296

200.343

228.931

-

-

-

78

728

6.758

6.479

6.760

20.725

8.677

- Overlopende passiva

651.222

576.310

Totaal passiva

879.497

832.810

Eigen vermogen
107

308

Vlottende activa
- Voorraden

2021

- Bestemmingsreserves

- Overige reserves
250

250

Langlopende schulden
Overige schulden

Vorderingen
- Partnerbijdragen
- Overige vorderingen

Kortlopende schulden
5.500

12.100

23.010

1.789

- Aflossingsverplichtingen
- Handelscrediteuren
- Belastingen en premies SV
- Overige schulden

Liquide middelen

850.630

818.363

Totaal activa

879.497

832.810
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9.2

Winst- en verliescijfers per 31 december (ú)
2021

2020

129.673

128.797

8.599

5.323

-

49.500

33.630

9.798

171.632

193.418

100.785

92.143

200

220

20.100

19.500

-

9.704

OPBRENGSTEN
Bijdragen partners
Inkomsten uit conferenties
Sponsorbijdragen
Overige baten

Totaal opbrengsten

KOSTEN
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten


Website-ontwikkeling en branding



Representatiekosten



Beurs- en congreskosten



Afboeking oninbare debiteuren





Uitkering RefoRC Support Fund



Kosten RefoRC algemeen



Reis- en verblijfkosten



Incassokosten

204

68

12.853

12.151

8.108

8.450

Kosten Coram Deo Program

10.350

6.711

Kosten ReIReS

17.943

3.037

-

860

6.132

9.212

-

17

-

355

16.624

3.362

4.864

-3.796

198.163

161.994

-1.605

-863

-28.136

30.561

Kantoorkosten
Algemene kosten
Totaal kosten

Rentebaten en -lasten

Resultaat
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Colofon
Tekst

: Karla Boersma, Henk Bokhorst, Herman J. Selderhuis

Adres bestuur

: Het Hoge Holt 9, 7909 BE Hoogeveen, Netherlands.

W

: www.reforc.com

E

: info@reforc.com

Refo500 is het internationale platform dat kennis,
deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten
aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie.
Het platform gaat uit van de Nederlandse Stichting
Refo500, opgericht in december 2009.
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