
 
 

BESTUURSVERSLAG 

 

Algemene informatie over de fondsenwervende instelling 

 

Naam: Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI) 

Vestigingsplaats: Utrecht 

Nummer Kamer van Koophandel: 41049772 

Website: www.lindeboominstituut.nl 
 

Het Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut is een stichting die de bezinning op de ethiek van de 

gezondheidszorg wil bevorderen in het licht van de Bijbel en de christelijke levensovertuiging. 

Belangrijk middel daarbij is het verrichten van onderzoek, al dan niet met externe participatie en 

financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. 

 

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten: 

 

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen 

van de ethiek van de gezondheidszorg en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische 

normen en standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en 

norm voor de Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van 

God. 

 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:  

a. het onder de naam: "Professor Doctor G.A. Lindeboom Instituut" instandhouden van een 

medisch-ethisch centrum voor documentatie, informatie en voorlichting; 

b. het (doen) oprichten en het (doen) instandhouden van leerstoelen;  

c. het geven en/of bevorderen van voorlichting; 

d. het geven van post hoger onderwijs; 

e. het uitgeven - en/of het subsidiëren van de uitgifte - van geschriften de doelstelling van de 

stichting dienende. 

 

Bestuur  
(01-01-2013 – 05-07-2013): 

 Prof. Dr. M.J. Verkerk (voorzitter), Heerlen 

 C. Oosterom AA (penningmeester), Lopik 

 H.K. Griffioen, Leiden 

 Dr. G. van Bruchem-van de Scheur, Bruchem 

 

(05-07-2013 – 31-12-2013): 

 Drs. A. Berger (voorzitter), Driebergen-Rijsenburg 

http://www.lindeboominstituut.nl/


 Dr. K. van Bekkum, Amersfoort 

 Prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort 

 D. den Hollander (penningmeester a.i.), Dordrecht 

 Mw. D.E. Slump-Schoonhoven, Capelle a/d IJssel 

 A.F. de Visser MA, Dieren 

 Drs. W. Vollbehr (secretaris), Utrecht 

 T.A.G. Zeldenrust, Amersfoort 

 

Directie: 
Mw. drs. H.J. van de Streek, Utrecht 

 

 

Informatie over de activiteiten en de financiële positie 

 

De activiteiten van het PLI in 2013 zijn beschreven in het Jaarverslag 2013.  

Kort samengevat: 

 Tot juli 2013 is het oude bestuur vooral actief geweest met het vormgeven van de 

doorstart van het instituut. Dit behelsde gesprekken met participerende organisaties en 

het wijzigen van de statuten. Tevens werden de arbeidsrelaties met de medewerkers 

ontbonden. 

 Vanaf juli is het nieuwe bestuur voornamelijk actief geweest met het instellen van de leer-

stoel aan de Theologische Universiteit Kampen. Hiertoe is veel overleg geweest met de 

organisaties die deel uitmaken van het consortium dat de leerstoel ondersteunt. 

 Op 30 september 2013 verscheen het boek (Over)behandelen, ethiek van de zorg voor 
kwetsbare ouderen, van de hand van dr. Theo Boer, prof. dr. Maarten Verkerk en prof. 

dr. Dirk Jan Bakker (uitgave Reed Business). Hieraan heeft het PLI in 2012 financieel 

bijgedragen (Focaris-donatie). 

De financiële positie van de stichting is te vinden in de jaarrekening over 2013. Deze is openbaar 

gemaakt op de website en kan daar worden ingezien. 

 

 

Informatie met betrekking tot de directie en het bestuur 

 

Het bestuur van het PLI wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Christelijke 

Filosofie (SCF). Laatstgenoemd bestuur wordt benoemd door de leden van de Vereniging voor 

Reformatorische Wijsbegeerte. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming kan plaats-

vinden. 

 

De directie is bezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen voor 

de stichting. 

 

Het PLI is georganiseerd volgens het bestuursmodel. Derhalve is er geen toezichthoudend 

orgaan. 

 

 



 

Toekomstparagraaf 

 

In 2014 zal een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. De stichting zal zich in eerste instantie 

beperken tot doelstelling 2b uit de statuten: het instellen van een leerstoel.  

Voor de komende vijf jaar is een meerjarenbegroting opgesteld. 

 

 

Getekend, namens het bestuur, 

 

Datum: 17 juni 2014, 

 

 

 

 

 

Drs. W. Vollbehr 

Secretaris 


