Jaaroverzicht 2008
In 2008 is er hard gewerkt om de Academie in september te kunnen openen en de Stichting
Academie PanSophia op te richten. Het is een jaar van voorbereiding geweest.
Er wordt heel wat afvergaderd. De kernraad bestaande uit ca 30 mensen vergadert op 8
februari, 18 april, 19 juni en 22 augustus te Leiden. Daaraan gaat altijd een voorbereidende
vergadering van het dagelijks bestuur bestaande uit Paula van Kersbergen, Petra KoelemanWarmerdam, Maria Leuwener en Annine van der Meer te Honselersdijk vooraf.
Tussen deze data door komt de structuurcommissie bestaande uit Paula van Kersbergen,
Anne Kool, Annine van der Meer en Jean Jacob (Joost) Mulder diverse keren te Arnhem
bijeen.
Drie mensen uit de onderwijscommissie, te weten Cora van Ham, Paula van Kersbergen en
Annine van der Meer, nemen op zich het basisprogramma te ontwikkelen. Daarnaast maken
zij een eerste selectie uit het onderwijsaanbod van kernraadsleden en de grotere groep
belangstellenden. Dit om het onderwijsprogramma vorm te geven dat aangeboden zal
worden op zondagmiddagen en hele zaterdagen. De zondagmiddagen zullen openbaar zijn
en de zaterdagen slechts toegankelijk voor cursisten die blok 1, de basiscursus, hebben
gevolgd. Op deze zaterdagen komen meest oude culturen met matriarchale elementen aan
de orde. Het zijn themadagen. Daarnaast wordt een excursieprogramma voorbereid.
Op 24 mei is er voor kernraadsleden, docenten en belangstellenden een studiedag in de
NPB-kerk de Engel te Huizen waarop men kennis kan nemen van theorie en methodologie
van het internationale matriarchaatonderzoek. Hieraan voorafgaand wordt een syllabus
geschreven. Met de opbrengst van deze dag worden de financiën aangevuld om de kosten
voor folder, website en de stichtingsakte bij de notaris te bekostigen.
De commissie PR bestaande uit Adrie Beyen en Anne Kool gaat zich richten op het
ontwikkelen van een huisstijl, een logo, een algemene folder en een website. In juni 2008
wordt de kleurige folder gedrukt en een maand later gaat de website de lucht in. Academie
PanSophia is in de ether. Het blijkt een belangrijke stap, omdat de nieuwsbrief nu digitaal
kan worden verzonden en men zich voor tal van evenementen digitaal kan opgeven.
Op 6 september 2008 vindt in de Helena-kapel van Contact der Continenten te Driebergen
de opening van de academie plaats. Honderdenveertig mensen komen er samen. De
opening wordt gekoppeld aan de boekpresentatie 'Van Sophia tot Maria' van Annine van der
Meer. Sprekers zijn Anne Kool, Bram Moerland en Annine van der Meer. Famke Reeuwijk en
Jorien Lamers verzorgen onder leiding van Maria Leuwener een Sophia-dans. Aan het eind
van het programma opent zich de PanSophia-bloem met de tien kennisvelden: 1. kosmologie
en evolutie 2. gods- en mensbeeld 3. geest, ziel en lichaam 4. moederculturen en androgyne
cultuurbewegingen in oude en moderne tijden 5. natuur en landschap 6. seksualiteit en
relatie 7. helen en genezen 8. leven en dood 9. mens en samenleving 10. klank, dans, beeld
en woord. Het wordt een groots en druk bezocht evenement. Er heerst blijdschap en
dankbaarheid.
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Op 1 oktober wordt de organisatiestructuur ingrijpend gewijzigd. Het dagelijks bestuur treedt
af en een driekoppig interimbestuur treedt aan bestaande uit Annine van der Meer
(voorzitter), Adrie Beyen (secretaris/penningsmeester) en Anne Kool (lid).
Op 13 november wordt om 16.30 uur bij volle maan in Naaldwijk de stichting Academie
PanSophia opgericht. De acte passeert bij notariskantoor Franke. Ter voorbereiding is een
second opinion ingewonnen van notaris R.J.E. Zwaan van notariskantoor Barents en Krans
te Den Haag, die binnen dit kantoor gespecialiseerd is in ANBI-stichtingen.
Op 8 november en 30 november worden te Den Haag en Amersfoort
introductiebijeenkomsten verzorgd. Dit om bij het grote publiek aandacht te vragen voor de
Academie in het algemeen en de basiscursus die in januari 2009 start in het bijzonder. Aan
de bijeenkomsten verlenen de vakgroepen sacrale landschapskunde en
vruchtbaarheidsbewustzijn i.o. hun medewerking. Buiten deze twee vakgroepen zullen er in
de toekomst nog meer worden opgericht. Vakgroepen doen onderzoek en ontwikkelen
activiteiten op een specifiek deelterrein. Door het bestuur wordt iedere vakgroep gevraagd
twee zaken te overleggen: een artikel dat de inhoudelijke inbedding in de Academie aangeeft
en een werkplan.
Het jaar 2008 staat in het teken van de oprichting van de stichting en de start van de
academie is voorbereid. Beide doelen zijn gerealiseerd en daarom wordt het jaar naar
tevredenheid afgesloten.
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