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1 Vooraf 
Dit beleidsplan van de vereniging Adventist Theological Society (ATS) omvat een overzicht van haar 

doelstellingen en activiteiten, en geeft inzicht in de werving en het beheer van haar fondsen. Het heeft 

betrekking op het beleid in de jaren 2011 tot en met 2012. 

Het plan is opgesteld i.h.k.v. de ANBI regeling (zie 

http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/index.html) en zal jaarlijks 

worden geactualiseerd. De werkingsperiode wordt daarbij dan telkens een jaar opgeschoven. 

Het bestuur van de vereniging Adventist Theological Society, 

Oliver Glanz, 

Voorzitter  
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2 Profiel van de vereniging ATS 
In 2007 heeft ‘ATS International’ een Nederlandse afdeling opgericht. Deze afdeling draagt zorg voor de 

realisatie van haar doelstellingen in Nederland, waaronder de organisatie van symposia en andere 

activiteiten binnen Nederland. Hoewel ATS niet formeel gelieerd is aan de kerk der Zevende-dags 

Adventisten, werkt de vereniging wel nauw samen met de kerk. 

2.1 ATS Nederland 

Ten eerste is ATS is een ´society´ of vereniging van Adventistische theologen en Adventistische 

bijbelstudenten die, geïnspireerd door de Adventistische apocalyptische traditie, mogelijkheden wil 

creëren om het bestuderen en begrijpen van het Adventistisch geestelijk erfgoed mogelijk te maken. 

Ten tweede is ATS een theologische vereniging, om het uitoefenen van Adventistische theologie te 

bevorderen en daarmee een bijdrage te leveren aan het theologische aspect van het Adventisme. Een 

theologische vereniging heeft theologische expertise nodig. Om deze reden zijn veel Adventistische 

theologen, die binnen en buiten de kerkelijke organisaties werkzaam zijn als docent, professor en/of 

onderzoeker zeer actieve leden van ATS. Hierbij leunt ATS NL vooral op expertise vanuit ATS 

International. 

Naast deze wetenschappers heeft ATS ook actieve leden die niet specifiek theologisch zijn getraind, 

maar theologie in hun privéleven een belangrijke plek geven. Ook zij hebben zitting in het bestuur en 

binnen comités en helpen actief bij het organiseren van activiteiten en symposia. 

Ten derde is ATS een Adventistische theologische vereniging. De academische theologie als ´de 

wetenschap van God´ kent een enorme verscheidenheid aan mensen en denkbeelden. ATS hanteert een 

specifiek Adventistische benadering van de theologie. Daarbij tracht ATS haar interpretatie te laten 

leiden door het wereldbeeld en de wijze waarmee Bijbelse schrijvers met elkaar ‘omgaan’. Deze houding 

ligt ten grondslag aan de Adventistische Theologie. Dat verklaart hoe het Adventistische concept van de 

natuur van God bijvoorbeeld heel anders is uitgewerkt dan het katholieke of calvinistische concept (zie 

F. Canale, “Doctrine of God” in Handbook of SDA theology, Review and Herald Publishing Association). 

2.2 ATS International 

ATS is een internationale organisatie die in diverse landen afdelingen heeft. Omdat in het universitair 

instituut van de Adventistische Andrews Universiteit  in Berrien Spings, Michigan, docenten, professoren 

en onderzoekers uit diverse landen als ATS lid werken, is de Andrews Universiteit de centrale plek waar 

internationale ATS activiteiten worden gecoördineerd en de landelijke ATS afdelingen steun vinden. 

Nederlandse theologie professoren zoals Pieter van Bemmelen of Gerhard Damsteegt, beiden pr. em. 

van de Andrews Universiteit, hebben als sprekers de Nederlandse ATS afdeling bijgestaan. Als enige ATS 

afdeling heeft ATS-USA een afdeling “internationale zaken”, die vanuit de Andrews Universiteit helpt 

sprekers en onderzoekers voor nationale afdelingen te vinden om bij theologische vraagstukken van 

dienst te zijn. Deze afdeling “internationale zaken” wordt dan ook bij het organiseren van elk 

symposium geraadpleegd. 
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3 Doelstelling en het actuele beleid 

3.1 Doelstelling 

ATS ziet zichzelf als een organisatie die de kerk ondersteunt op het vlak van de Adventistische theologie, 

een ‘bron’ van theologische kennis en inzicht, en heeft daardoor een duidelijke operationele identiteit. 

Concreet houdt dit in dat ATS geen evangelisatiecampagnes voert, noch zich als aparte beweging binnen 

het Adventisme positioneert en zich ook niet met kerk-politieke zaken bezighoudt. 

ATS ziet zichzelf als een theologische ´voetnoot´ - die de grote inspirerende Adventbeweging vergezelt 

van inzichten uit de Adventistische theologie op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze 

ondersteuning vindt op twee niveaus plaats: (a) theologie als professionele academische discipline 

wordt bevorderd en gestimuleerd. Dit betekent dat ATS theologische congressen voor theologen kan 

organiseren en (b) de kennis die op professioneel academisch niveau is opgebouwd, wordt op een meer 

populaire wijze en in minder technische vorm doorgegeven aan de leden van de kerk der Zevende-dags 

Adventisten. 

3.2 Actueel beleid 

In het actuele beleid staat centraal om, mede dankzij ons Adventistisch erfgoed, een specifiek 

Adventistisch theologisch perspectief op Bijbelse zaken te laten horen. ATS gaat ervan uit dat dit 

perspectief de dagelijkse spirituele zoektocht van individuen kan inspireren en hen tevens zal stimuleren 

om de lokale kerken en het landelijk Adventisme actief te ondersteunen. 

Nadat in 2007 de Nederlandse ATS afdeling is opgericht, heeft het bestuur van ATS al haar aandacht 

gericht op het structureren en organiseren van de vereniging. Nu dit definitieve vorm heeft gekregen 

aan het einde van de bestuursperiode 2009-2011, kan het bestuur zich richten op het realiseren van 

haar operationele identiteit. 

Dit betekent dat voor de periode 2011-2012, ATS poogt haar functie als theologisch resource voor de 

kerk  beter te verwezenlijken. Dit kan worden gerealiseerd door een overzicht te verkrijgen voor welke 

verschillende gebieden ATS beschikbaar kan zijn. Hierbij gaat het niet uitsluitend om lokale kerken maar 

ook om organisaties die binnen en/of buiten de officiële kerk proberen de Adventbeweging, haar 

bestaan en toekomst te ondersteunen binnen het kader van de 28 geloofspunten/SDA Handbook of 

Theology. ATS zal deze organisaties proberen aan één tafel te brengen om de krachten te bundelen en 

heldere afbakeningen m.b.t. haar operatieve identiteit te kunnen definiëren. Als resultaat dient daarbij 

duidelijk te worden welke ondersteuning vanuit de operatieve identiteit van ATS de verschillende 

organisaties ter beschikking staat. 

Door deze stap hoopt ATS niet allen een overzicht in de behoeften binnen Adventistisch Nederland te 

verkrijgen, maar ook samenwerking tussen de verschillende vaak nogal zelfstandig opererende 

organisaties te stimuleren, concurrentie te vermijden en meer efficiënte samenwerking tot stand te 

brengen. Het hoofddoel is de positie en het functioneren van haar eigen rol als theologisch resource te 

verbeteren. 

Bijkomend gevolg is dat ATS frequenter en prominenter in het openbare Nederlands Adventisme 

aanwezig is. Niet enkel met de organisatie van twee symposia, maar ook met ondersteuning van 

activiteiten van andere Adventistische organisaties binnen de operatieve identiteit van ATS. 

Bijvoorbeeld een bijdrage vanuit ATS als ‘expert voice’ op een jongeren evenement georganiseerd door 



5 

 

Youth for All, of als een ‘voetnoot’ tijdens een evangelisatie campagne binnen het kader van een lezing 

om de argumentatieve kracht te versterken. 

Naast het ondersteunen van evenementen van andere organisaties, wil ATS ook op twee andere 

platformen actief worden: 

1. Theologisch gilde: periodieke bijeenkomsten van theologen en enthousiaste bijbelstudenten tot 

stand brengen, waar specifieke onderwerpen besproken worden. Daarbij staan niet zozeer de 

theologische producten maar de theologische processen, die de producten voorafgaan centraal. 

Dit platform heeft dan ook meer het karakter van een periodieke workshop, en probeert recht 

te doen aan de academische aard van het gezelschap. Dit platform zal met name ook de functie 

hebben om predikanten en afgestudeerde theologen “warm” te houden in de kunst van het 

theologisch ambacht. 

2. Stimuleren van bijbelstudie onder Jongeren: ATS zal proberen op een meer landelijk niveau 

enthousiaste jonge bijbellezers en studenten door het oprichten van een ATS bijbelstudieclub, 

tezamen te brengen en te helpen inzichten in bijbels gedachtengoed te verwerven. Studiereizen 

(e.g. Waldenzen, Hugenoten, Iro-Scots, Wederdopers, Mennonieten) zouden hier een onderdeel 

van kunnen uitmaken. Om de Jongeren activiteiten beter te kunnen faciliteren zal geprobeerd 

worden om vanuit een centraal gelegen kerk de activiteiten te ontplooien (zoals Huis ter Heide). 

Uiteindelijk zal ook de inzet van ATS bij het verzorgen van preken en jeugdmiddagen versterkt kunnen 

worden. Op deze manier kunnen lokale kerken en jeugdgroepen een positief beeld van ATS opbouwen 

en ATS symposia door hun bezoek tot en groter succes laten worden. Om dit te kunnen realiseren moet 

ATS in de volgende twee jaar contact met verschillende jeugdgroepen opbouwen. 

3.3 Werkzaamheden 

ATS streeft ernaar de Adventistische theologie toegankelijk te maken. Zij onderscheidt daarbij, en is 

actief, op twee aandachtsgebieden:  

1. een breed publiek: 

o ATS NL: Organiseren van symposia; 

o ATS International: Publiceren (online) van een populair-theologisch 

tijdschrift´Perspective Digest´; 

2. Academici en geïnteresseerden: 

o ATS NL: Conferenties voor predikanten; 

o ATS International: Academische bijeenkomsten - bijv. de Evangelical Theological Society 

(ETS) of de Society of Biblical Literature (SBL); 

o ATS International: Onderzoeksgroepen 

o ATS International: Academisch-theologisch tijdschrift ´Journal of ATS´. 

ATS NL organiseert symposia voor een breed Adventistisch publiek over diverse onderwerpen (zoals het 

Heiligdom, Bijbelse interpretatie, de Drie-eenheid enz.) en symposia specifiek gericht op Adventistische 
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studenten en jongeren. Op de jongerensymposia worden thema´s behandeld die specifiek van belang 

zijn voor de hedendaagse tijd (zoals de Adventistische visie op de betekenis van het leven, Bijbelse 

seksualiteit, evolutie versus creatie enz.). Naast de symposia publiceert ATS het tijdschrift´Perspective 

Digest´, waarin relevante theologische onderwerpen op een aantrekkelijke en voor iedereen leesbare 

manier aan bod komen. 

ATS International organiseert op academisch gebied theologische conferenties voor wetenschappers. Zij 

maakt het mogelijk dat Adventistische wetenschappers bijeenkomen op grote evenementen, zoals de 

jaarlijkse SBL en ETS congressen waar duizenden wetenschappers aan deelnemen. 

Daarnaast heeft ATS geholpen om in diverse landen conferenties voor predikanten te organiseren om 

samen met lokale Unies en Conferenties het theologisch denken vanuit Adventistisch perspectief te 

ondersteunen.  

4 Organisatie 

4.1 Bestuur 

Het bestuur van ATS bestaat uit zeven leden: 

• Oliver Glanz, voorzitter 

• Nayree Bruno, penningmeester 

• Coen Mattern, secretaris 

• André Stijnman, liaison officer 

• Johan de Boer, PR 

• Ferdy Mattern, Jongerensymposium 

• Vacant, logistieke zaken 

De statuten schrijven een minimum van zeven leden voor. In bijlage A staat de omschrijving van de 

bestuurstaken. 

Het bestuur streeft naar een beperkt aantal vergaderingen, aangevuld met bilateraal overleg over 

onderdelen van de werkzaamheden en het werken met mandaten. Hiermee wordt recht gedaan aan het 

zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare tijd van alle bestuursleden. 

4.2 Vrijwilligers 

Naast de bestuursleden zijn ook veel vrijwilligers actief. De belangrijkste zijn in de financiële en 

organisatorische administratie en de logistieke zaken op de symposia. ATS sluit een 

geheimhoudingsovereenkomst met de vrijwilligers. 

Er wordt een aantal specifieke rollen onderscheiden: 

• Redacteur (Website, nieuwsbrief en promotiemateriaal, verslagen activiteiten) 

• Coördinator Vrijwilligerspool (actief werven van en onderhouden contact met vrijwilligers) 

• Coördinator Logistieke zaken (voorbereidingen van symposia) 

• Coördinator Muzikale ondersteuning (samenzang, intermezzo’s, begeleiding) 
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• Ondersteuning financiële en organisatorische administratie 

• PR teamleden (3-5 personen) 

5 Werving van fondsen 
Jaarlijks zal er via fondsenwerving (collecten op de symposia) en ledencontributie een bedrag moeten 

worden ingezameld. Het bedrag bestaat uit de middelen om jaarlijks twee symposia te organiseren met 

een aanvulling voor het draaien van ATS NL zelf. De bedragen zijn: 

• 2010: €5.400 

• 2011: €5.400 

• 2012: €5.400 

Deze bedragen zijn exclusief nieuw beleid, tegenvallers en inflatie compensatie. In de bedragen is voor 

200 euro per jaar opgenomen voor vaste kosten van ATS NL, welke bestaan uit KvK inschrijving, website 

en algemene kosten. Het jaarplan dat aan het eind van elk kalenderjaar voor het komende jaar wordt 

opgesteld bevat tevens een sluitende begroting opgesteld door de penningmeester. 

Daarnaast ontvangt ATS incidentele giften van particulieren. Aangezien het giften zijn, kennen deze geen 

vaste regelmaat of hoogte en zijn daarom niet meegenomen als vaste bron van inkomsten. 

ATS NL streeft naar een minimale besteedbare reserve van 2.500 euro, zodat eventuele tegenvallers 

opgevangen kunnen worden en de voorbereidingen van het eerstvolgende symposium hier geen hinder 

van ondervinden. 

6 Public Relations 
Het P.R. beleid van ATS NL richt zich naast promotie van de activiteiten met name op het vergroten van 

de naamsbekendheid binnen het Adventistisch publiek. 

De vereniging heeft een website en publiceert haar activiteiten daarop. De vereniging stelt jaarlijks een 

jaarverslag op. Via nieuwsbrieven wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten aan de leden en 

belangstellenden. Jaarverslagen en nieuwsbrieven zijn te vinden op http://www.ats-nederland.nl.  

6.1 De nieuwsbrief 

Deze wordt minimaal tweemaal per jaar uitgegeven als bij bijzondere activiteiten. Met de nieuwsbrief 

wordt beoogd om leden en andere belangstellenden blijvend te betrekken bij ATS NL en hen te 

informeren over aanstaande activiteiten. De nieuwsbrief wordt verzorgd door het P.R. bestuurslid. 

Andere bestuursleden werken actief mee met het vullen van de inhoud. De inhoud bestaat minimaal uit 

een inleiding van de voorzitter, terugblik naar het laatste symposium en vooruitblik naar het volgende 

symposium. 

De ATS nieuwsbrief wordt naar alle leden en overige geïnteresseerden gestuurd. Geïnteresseerden 

kunnen zich hiervoor aanmelden zonder ATS lid te zijn, dit om de naamsbekendheid van ATS te 

vergroten. 
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6.2 De pers 

Informatievoorziening in de lokale media (zoals regionale weekbladen) bij organisatie van symposia en 

andere activiteiten. 

6.3 De website 

De website wordt maandelijks bijgehouden en geactualiseerd. Vooral ook voor de vermelding van 

nieuwe activiteiten. Het systeem van de website is eenvoudig, zodat wijzigingen snel kunnen worden 

verwerkt zonder diep-technische kennis. 

6.4 Het jaarverslag 

Het jaarverslag is, naast financiële verantwoording, een belangrijk P.R. instrument. Deze worden aan alle 

leden per e-mail gestuurd en gepubliceerd op de eigen website. De statuten schrijven voor om jaarlijks 

vóór het tweede kwartaal van het jaar t+1 de financiële cijfers te publiceren. Het financiële jaarverslag 

wordt opgesteld door de penningmeester. 

Uit dit financiële jaarverslag blijkt onder meer het volgende: 

• Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald; 

• Welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. 

• Wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. 

Daarnaast wordt een inhoudelijk jaarverslag gemaakt door de voorzitter (met ondersteuning van de 

andere bestuursleden), dat een toelichting geeft hoe het jaarplan is gerealiseerd, en op basis van 

analyse en evaluatie aanbevelingen doet voor het nieuw op te stellen jaarplan t+1. 

6.5 Jaarplan 

Jaarlijks wordt aan het eind van een kalenderjaar onder leiding van de voorzitter een jaarplan gemaakt 

waarin de activiteiten voor het komende jaar worden vermeld. Dit jaarplan is uiterlijk eind december 

gereed en wordt beschikbaar gesteld aan de leden via e-mail. 

7 Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en 

contactgegevens 
ATS is een vereniging en is ingeschreven te Utrecht onder nummer 50669664 als de vereniging Adventist 

Theological Society, adres Rooseveltlaan 696, 3526 BJ te Utrecht. 

Het voorzitterschap is in handen van Oliver Glanz, Korhaanstraat 44C, 3083 XR Rotterdam. 

Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden 

worden gedownload (http://www.ats-nederland.nl). 

Contacten met de vereniging lopen via het secretariaat: C. Mattern, info@ats-nederland.nl of postadres 

Pauwenkamp 316, 3607 TA te Maarssen. 
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8 Tot slot 
Dit beleidsplan beslaat een periode van twee jaar tot 31 december 2012. Jaarlijks zal een evaluatie 

plaatsvinden en indien nodig kan tussentijds een aanvulling of wijziging worden gemaakt. 

Besproken en vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 februari 2011. 

9 Bijlage A – Taken bestuursleden 

De taken van het bestuur omvatten de volgende hoofdtaken: 

• bepalen en vastleggen van het beleid; 

• uitvoeren van het beleid, en 

• bewaken dat het vastgestelde beleid gevolgd wordt. 

Een gangbare samenstelling van een bestuur is met tenminste de volgende drie functionarissen, zoals 

omschreven in de statuten: 

• een voorzitter; 

• een secretaris, en 

• een penningmeester. 

De voorzitter is in functie de leider van de vereniging en daarmee het gezicht van de organisatie. De 

secretaris doet de verslaglegging van een organisatie, maar vaak meer dan dat. De penningmeester 

beheert de financiën van de vereniging. De opbouw van het bestuur van ATS komt hiermee overeen. 

Het uitvoeren van de voorgenoemde hoofdtaken brengt met zich mee dat er vooraf in gezamenlijk een 

beleidsplan wordt opgesteld en achteraf in gezamenlijk verantwoording wordt afgelegd. Bij ATS gebeurt 

dat middels het jaarverslag (inhoudelijk en financieel) dat voor alle leden beschikbaar is. 

Een uitgebreide omschrijving van de bestuurstaken is opgenomen als functiebeschrijving van de 

bestuursrollen. 


