
Jaarverslag  van  de  Stichting  OPINIE-pijler  over het jaar 2019 / 2020

Dit is het jaarverslag van de Stichting OPINIE-pijler over het boekjaar 2019 / 2020. 

Wat doet de Stichting?

De Stichting OPINIE-pijler is op 26 november 2019 notarieel opgericht met als doel:

a.  een samenwerking tussen Joden en christenen inzake het bespreken van 

     allerlei actuele maatschappelijke onderwerpen, gebaseerd op hun 

     gemeenschappelijke basis in Tenach respectievelijk het Oude Testament, 

     het woord van God;

b.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

     ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de uitgifte en 

verspreiding van het tijdschrift genaamd OPINIE-pijler, inclusief ondersteunende 

activiteiten met betrekking tot de uitgave van het tijdschrift. 

De redactie van het tijdschrift bestaat uit Joden en christenen samen, die hun 

gemeenschappelijke basis vinden in Tenach respectievelijk het Oude Testament.

De Stichting noch de redactie hebben geen winstoogmerk met de OPINIE-pijler.

De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 76675548

Hoe werkt de OPINIE-pijler?

De OPINIE-pijler bestaat feitelijk uit een Stichting, de formele rechtsvorm. 

Daarnaast bestaat de OPINIE-pijler uit een tijdschrift en een digitaal platform met een 

redactie. Zowel het bestuur als de redactie zijn gevormd door Joden en christenen, 

die de doelstelling van de Stichting onderschrijven. 

De OPINIE-pijler wil een steunpilaar zijn voor de meningsvorming over allerlei 

actuele onderwerpen die zich aandienen in onze maatschappij. Op dit platform wordt

niet getheologiseerd; het heeft ook geen wetenschappelijke pretenties. 

De OPINIE-pijler wil reageren op de actualiteit vanuit een denken dat wortelt in 

de gemeenschappelijke basis van Tenach en het Oude Testament. 

Met dit platform wordt concreet gestalte gegeven aan de onopgeefbare

verbondenheid tussen christenen en Joden, tussen kerk en Israel. 

Wat zijn concreet de activiteiten van de OPINIE-pijler in 2020 geweest?

In 2019 zijn gesprekken opgestart tussen Joden en christenen naar een gemeenschappelijke

interesse, zoals een tijdschrift. Dit waren vruchtbare gesprekken. 

Dit heeft geresulteerd in een proefnummer in december 2019 en de formele

oprichting van de Stichting OPINIE-pijler. 

De redactie van de OPINIE-pijler kwam in 2019 en in de eerste maanden van 2020

maandelijks in vergadering bijeen om te praten over onder meer de onderlinge

samenwerking, nieuwe redactieleden en de organisatie & artikelen van het 

tijdschrift OPINIE-pijler. 

Na het verschijnen van het proefnummer in december 2019, is telkens in de



laatste maand van elk kwartaal het tijdschrift OPINIE-pijler verschenen: maart 2020, 

juni 2020, september 2020, december 2020 en maart 2021. 

Vanwege de te beperkte kring van donateurs, is in 2021 besloten tot beëindiging

van de fysieke verspreiding van het tijdschrift. In het voorjaar van 2021 is daarom

overgestapt naar een digitale versie ervan via de website: www.opiniepijler.nl

Inkomsten

Geinteresseerden konden een abonnement of losse nummers van het tijdschrift

OPINIE-pijler bestellen. Dit heeft geleid tot de verkoop van dit tijdschrift. 

Desalniettemin is het aantal afnemers te weinig om de kosten van het tijdschrift te 

kunnen financieren. Dit heeft geleid tot het besluit om de fysieke verspreiding van de 

OPINIE-pijler in 2021 te staken en verder te gaan via een digitaal platform. 

Uitgaven

De grootste kostenpost is het fysiek drukken van het tijdschrift. Daarnaast zijn kosten

verbonden aan de verspreiding ervan. Door de beeindiging van het fysieke tijdschrift, 

zullen de kosten in 2021 substantieel dalen. 

Redactie van de OPINIE-pijler

De redactie bestaat uit Joden en christenen samen. Samen dragen zij zorg en zijn 

verantwoordelijk voor de artikelen en vormgeving van de OPINIE-pijler en de 

website, waarop ook veel nieuws en artikelen worden verspreid. 

Voor een actueel overzicht van de redactieleden wordt verwezen naar de website.

De redactie noch de redactieleden van de OPINIE-pijler krijgen enige vorm van 

beloningen. Dit betekent dat dit werk pro-deo en om-niet wordt uitgevoerd. 

Bestuur van de Stichting OPINIE-pijler

Het bestuur van de Stichting is ontstaan bij de formele oprichting van de Stichting. 

Waar de redactie verantwoordelijk is voor de inhoud van de OPINIE-pijler, is het 

bestuur verantwoordelijk voor het faciliteren van de OPINIE-pijler. 

Eén en ander kan vergeleken worden met de uitgifte van een krant, waar ook sprake 

is van een onafhankelijke redactie en de directie die dit faciliteert. 

Op 31 december 2020 bestaat het bestuur van de Stichting uit twee leden:

Aad Bijloo, voorzitter

Boudewijn Ridder, secretaris. 

De functie van penningmeester is vacant en wordt waargenomen. 

Het bestuur noch de bestuursleden van de OPINIE-pijler krijgen enige vorm van 

beloningen. Dit betekent dat dit werk pro-deo en om-niet wordt uitgevoerd. 

Dit jaarverslag is besproken en vervolgens goedgekeurd door het bestuur van 



de Stichting OPINIE-pijler. 

Namens het bestuur ondertekend door de secretaris, 

Rhenen, juni 2021

Ondertekening:








