Concept Notulen ALV 10-05-17 Grote Vermaning

Afwezig met kennisgeving:
Mevr. K. de Jong, Mevr. A. Lofvers, Mevr. A. van Boltaringen, Mevr. I. Degenaar, Mevr. E. de HaasMisset, dhr. J.J. Thone, dhr. H. van Zanten, Mevr. J. Swaan-Lamme, Mevr. N. Bienfait, Dhr. B. Bach,
Mevr. I. Bienfait, Dhr. H. ten Cate, Dhr. F. Linssen, Mevr. L. Aster, Mevr. M. Mateyo, Mevr. M.
Hennus en mevr. T. Mollema- Oudejans.
Aanwezig:
dhr. S. van der Galiën, dhr. A.A. de Rek, mevr. M. de Rek, mevr. A. Gorter, mevr. C. Blanksma, dhr.
C. Wiersma, dhr. J. Groenevelt, mevr. C. Schreuder, mevr. E. Hingst, dhr. W. Hooning, mevr. I. van
Veen, mevr. L. Aster, mevr. M. Posthumus, , mevr. C.C. Verheus- Nieuwstraten, dhr. R. Granberg,
dhr. F. Linssen, mevr. T. Mollema- Oudejans, dhr. A. Noord, dhr. D. de Lugt, mevr. H. de LugtTimmerman, dhr. L. Koopmans, , dhr. G.H. Kaars Sijpesteijn, dhr. G.E. Buijn, dhr. J. Homan, dhr. H.
Heijn, dhr. A. Hoekema, mevr. J. Kanbier-van het Spijker, mevr. H. Teeuwen, dhr. M. Gaaikema,
mevr. R. Hoogewoud, mevr. L. Blomjous, Mevr. A. Laver, Mevr. Gorter, Hiddema, dhr. W. Grimme,
mevr. C. Grimme, mevr. M.M. de Jong, mevr. A. Boom, dhr. R. Granberg en dhr. E. van
Katswaarde

1. Opening
De voorzitter, dhr. A. Hoekema, opent de vergadering met het voorlezen van de verzen 26 en 27
uit Handelingen. Daarna wordt Lied 146 a, verzen 1, 2 en 3 gezongen.
2. Mededeling voorzitter
• De voorzitter noemt de afmeldingen met kennisgeving.
• Bij punt 6 zijn 2 vrijwilligers nodig om zitting te nemen in het stembureau.
• Dhr. J. Vreeken werd, vandaag 50 jaar geleden, gekozen tot kerkenraadslid.
• In de pauze wordt de gelegenheid gegeven om in de Bibliotheek de archiefstukken van St.
Ziekenverpleging te bezichtigen.
3. Concept notulen van 23-11-16
De concept notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan de notulist mevr. I.
Kanbier-van het Spijker.
4. Jaarverslag VDGH 2016
De voorzitter herinnert zich dat verleden jaar werd gevraagd door Commissie P&C om een
publieksvriendelijk jaarverslag te maken waar ook mee naar buiten getreden kan worden. Daar is
dit Jaarverslag niet geschikt voor. Het Jaarverslag is wel geschikt om te verantwoorden wat we
met elkaar gedaan hebben als Gemeente in 2016.
Commissie P&C maakt een handzame publieksvriendelijke samenvatting van het Jaarverslag 2016
die de wereld in gezonden kan worden.

Een aantal hoogtepunten uit het Jaarverslag worden benoemd door de voorzitter:
Geestelijk leven;
- Kerkdiensten, dienst Cantorij, themadienst over gehandicapte sporters
- Afscheidsdienst van de Mennokapel
- Gemeentedag Elspeet
- Ouderenweek Fredeshiem, Pelgrimage
- Buitendag Groenendaal
Archief en Bibliotheek, Jeugd- en Maatschappelijk Werk;
- Boekpresentatie van H.A. van Gelder
- Open Monumentendagen
- Giethoornkamp
- Jubileum Sneel
- Overlijden Noud Bruin en grote eenheid jongeren daardoor
- Menno Meets Jansje als nieuw initiatief
Maatschappelijke Werker, Werk musici, van Braghtzaal, Publiciteit
- Wekelijks spreekuur in Stem in de Stad
- Samenwerking musici in onze kerkdiensten
- Renovatie van Braghtzaal en nieuwe stoelen
- Aandacht voor Nieuwsbrief en voor Facebook berichten stijgt
- Publiciteit in algemene media stijgt eveneens
Medewerkers, activiteiten Kleine Vermaning, Zomerprogramma;
- Goede samenwerking tussen alle betaalde medewerkers
- Lezing door R. Dessing over Buitenplaatsen in de Kleine Vermaning
- Adventsviering in Kleine Vermaning
- Zomerprogramma; orgelconcerten, maaltijden met vluchtelingen, bijzondere vieringen,
wandelingen. In totaal meer bezoekers dan in 2015
Exposities, gespreksgroepen;
- Kleine tentoonstelling van DAKHOK in de gang bij het pleintje
- 50+ groep, niet minder dan 25-30 bezoekers per activiteit in de Kleine Vermaning
- Mennonitica; stabiel met 20 leden
- Verschillende heel bijzonder expositities in de Gang
Ook stipt de voorzitter een aantal belemmeringen uit het Jaarverslag aan:
- Lastig mensen te vinden voor bestuurlijke functies, geldt niet alleen voor de Kerkenraad
maar ook voor Commissie zoals Bouw en Onderhoud (en fondsen/stichtingen rondom
onze Gemeente)
- Evenwicht én transparantie in financiën
- Bezorgdheid, dat zaken van archief en geschiedenis alleen maar dossier-stukken worden
in plaats van stimulans (ons geestelijk erfgoed mag ons stimuleren voor de toekomst)
- Niet altijd begrip, dat in de Grote Vermaning niet alles steeds praktisch mogelijk is
- Zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof jeugdwerkbegeleidster leidde ook tot enige
discontinuïteit in het Jeugdwerk
De voorzitter vraagt aan allen in de zaal of er nog anderen belemmeringen en/of hoogtepunten
benoemd moeten worden.
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Mevr. W. Blomjous vraagt zich af waarom de activiteiten van Menno Meets Jansje in de Grote
Vermaning plaats vinden en niet in de Kleine Vermaning die veel toegankelijker is. De voorzitter
antwoordt dat vrijdag een vergadering van MMJ gepland is en dat deze vraagt dan behandelt kan
worden.
Mevr. C. Grimme voegt toe dat in de Kleine Vermaning een mooie dialoogkamer is voor de
activiteiten van MMJ. Tevens geeft zij aan dat de Open Monumentendagen goed bezocht zijn in
de Kleine Vermaning, meer dan 50 mensen.
5. (voorlopig) financieel jaarverlsag 2016
De voorzitter geeft het woord aan de heer Ton de Rek (kassier) die de concept-Jaarrekening over
het boekjaar 2016 doorneemt.
Het nadelige saldo van de begroting van 2016 kwam uit op € 383.315,00 daar tegenover staat dit
jaar een positief saldo over het boekjaar 2016 van € 75.377,00.
Dit komt door hogere opbrengst, lagere lasten, lager uitgaven door Commissies en Werkgroepen
dan begroot. Een hogere bijzondere baten (verkoop MK), hogere financiële baten deelneming in
belegging en waarde mutatie deelnemingen. Totaal € 458.692,00, dit afgezet tegen € 383.315,00
is een positief saldo van € 75.377,00.
De staat van baten € 788.875,00 en lasten € 1.020.149,00 is doorgenomen.
Dhr. C. Wiersma bedankt voor het vele werk wat gedaan is en geeft aan dat het positief is dat de
projecten (p.5) beter uitgekomen zijn dan begroot. Dhr. Wiersma wilt graag de personeelslasten
uitgelegd hebben. Met name de personeel inhuur voor de Pelgrimage en Giethoornkamp. Dhr. T.
de Rek legt uit dat mevr. J. Becker ziek was tijdens de Pelgrimage en het Giethoornkamp.
Daardoor is er toen personeel ingehuurd. De voorzitter vult aan dat het ook om een deel
vervanging van al die maanden ging. Dhr. C. Wiersma wilt graag weten hoe de DK in 2017 de
stijging van de personeelskosten ziet. Dhr. C. Wiersma is benaderd door een aantal mensen die
vinden dat de VDGH moet oppassen dat er “straks” niet meer ingehuurd personeel is dan leden
van de Gemeente. Ook qua personeelskosten moet de VDGH zich aan de begroting houden. Dhr.
T. de Rek antwoordt dat de begroting ook de leidraad is wat betreft inhuur van personeel. Er kan
nu ook weer bezuinigd worden omdat er twee jeugdwerkbegeleiders zijn aangenomen.
Dhr. C. Wiersma vraagt in het kader van zijn zitting in de Commissie Reglement voorzieningen of
er cijfermatig aangegeven kan worden wat de opbrengst is van de ledenbijdragen gesplitst in
doopleden en vrienden/belangstellenden.
Mevr. Blomjous vraagt zich af wat het discussiepunt is bij financiële bijdrage om te weten of het
om een dooplid of een belangstellende gaat. Dhr. C. Wiersma geeft aan dat het gaat om de
inschatting van de Commissie Reglement voorziening of de vrienden en de leden gelijk gezien
moeten worden.
Mevr. K. Blanksma verduidelijkt dat deze vraag puur informatief is en meer een vraag naar
verhoudingen is.
De voorzitter verduidelijkt nog de post inhuur personeel door aan te geven dat de hulpkosters
hier ook onder vallen, die noodzakelijk zijn als het complex verhuurt wordt.
Mevr. W. Ruygrok geeft aan dat het verstandig is om regelmatig te wisselen van
accountantskantoor. Hier is al eerder over gesproken. BDO doet het goed (al 6/7 jaar) maar een
nieuwe frisse blik is ook aan te bevelen. De voorzitter geeft aan dat het inderdaad al eerder aan
de orde is geweest. In de Dienende Kerkenraad is hier ook over gesproken, zelfs bij een aantal
accountantskantoren een gesprek gehad. Maar het blijkt toch dat de complexe financiën van de
Gemeente heel ingewikkeld zijn om die te laten bekijken door een nieuw accountantskantoor.
Vele fondsen om de VDGH heen hebben ook BDO en dat geeft ook voordelen.
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Dhr. J. Mateyo geeft aan dat het normaal is om na 10 jaar te veranderen van accountantskantoor.
Hij stelt voor om dit punt op de agenda van de DK te zetten. Mevr. W. Blomjous geeft aan dat het
Weeshuis helemaal niet zo tevreden is over BDO en er over nadenkt om een ander
accountantskantoor te zoeken. De voorzitter geeft aan, op voorstel van dhr. J. Mateyo, dit punt
op de agenda van de DK wordt gezet.
6. Benoeming kerkenraadsleden
De voorzitter merkt op dat het feitelijk om twee zaken gaat.
1. Voorstel voor nieuw Kerkenraadslid dhr. J. Homan
2. Voorstel om Mevr. R. Verheus na afloop van haar reglementaire termijn nog 1 extra jaar
te benoemen
1. De voorzitter stelt dhr .J. Homan voor; sinds een aantal jaren lid van de VDGH. Woont met zijn
gezin in Bloemendaal, is opgegroeid in een predikantengezin. Zijn werk omschrijft hij als
“praktisch jurist” op het gebied van privacy-wetgeving en arbeidsrecht. In onze Gemeente
streeft hij naar geestelijke vernieuwing. Hij is o.a. betrokken bij de Werkgroep Themadiensten
en TEEZ.
Dhr. J. Homan vertelt dat hij al twee keer eerder is gevraagd door dhr. A. Hoekema maar dat
kwam toen niet uit. Hij hoopte dat hij weer gevraagd zou worden ondanks dat het nu ook niet
uitkomt, heeft dhr. Homan het wel aangenomen. Geld, gebouwen en goed dat is heel
belangrijk maar het geestelijke goed ook!
De stembiljetten worden uitgedeeld.
2. Mevr. R. Verheus is bereid om na afloop van haar reglementaire termijn nog 1 extra jaar
zitten te nemen in de DK ten behoeve van de continuïteit te waarborgen (in afwijking van art.
4.3.3.)
Voor de stemming zijn geen stembiljetten gemaakt daarom wilt de voorzitter graag dat dit
voorstel met applaus wordt bevestigd. (met applaus wordt dit inderdaad bevestigd).
Na een korte pauze wordt de stemming bekend gemaakt, 38 personen hebben gestemd, 37
stemmen vóór benoeming, 1 stem heeft zich onthouden.
De voorzitter feliciteert dhr. J. Homan met zijn benoeming tot Kerkenraadslid.
7. Nieuwe jeugdwerk begeleider stelt zich voor
Vanaf 1 mei is er een nieuwe Jeugdwerkbegeleidster (20 uur) benoemd, Andrea Wieffering. Zij zal
naast Laura Hoogcarspel (10 uur) het Jeugdwerk begeleiden. Exacte taakverdeling tussen beiden
moet nog gemaakt worden.
Mevr. A. Wieffering, stelt zich voor, komt uit Amsterdam, geboren in Alkmaar.
Bij de Broederschapsraad heeft zij eerst Jongeren- en later Opbouw Werk in portefeuille gehad.
Beiden zeer toepasselijk voor het werk wat zij bij de VDGH gaat doen.
Bij de AKC heeft zij ook gewerkt (ook met Laura) als leiding en bestuurslid.
Zij geeft aan dat ze als begeleiding meegaat met het Giethoornkamp en veel zin heeft om het
kader en de tieners te leren kennen.
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8. Voortgangsreportage vernieuwing structuur
De voorzitter geeft aan dat mevr. K. Blanksma een korte voortgangsrapportage bespreekt van
twee zaken, bestuurlijke vereenvoudiging en vernieuwing Reglementen.
Mevr. K. Blanksma geeft aan dat in januari een hei-dag geweest is voor de Dienende Kerkenraad.
Daar zijn, naar aanleiding van een vernieuwd organisatiemodel, einddoelen geformuleerd en een
tijdspad afgesproken op het gebied van accommodatie, bestuur, organisatie en financiën. Zodra
er meer helderheid is op de contouren van een nieuw organisatie schema, financiën en de
regelementen wordt dat voorgelegd. Zover is de commissie nog niet.
De commissie is op dit moment aan het “broeden” en heeft een vergrootglas op de regelementen
gelegd.
De voorzitter dankt de Commissie voor het vele werk. Hij vraagt zich af of de Commissie enig zicht
heeft op wanneer er een contourenplan is? De voorzitter stelt voor om dit weer te bespreken in
de Algemene Leden Vergadering in november. De Commissie is akkoord met dit voorstel.
9. Verdere plannen
De voorzitter neemt de meest in het oog springende plannen door voor de komende tijd;
- Tentoonstelling over Koffie 14 mei
- Studiedag Biestkensbijbel 20 juni
- Kerkennacht 23 juni
- Zomerprogramma
- Openmonumentendagen/Startzondag 9 en 10 september
- Gemeenteweekend Elspeet 4 en 5 november
10. Wat doet de Stichting Doopsgezinde Ziekenverpleging
Mevr. R. Hoogewoud voorzitter van de St. Doopsgezinde Ziekenverpleging vertelt over de
geschiedenis van de St. Doopsgezinde Ziekenverpleging (die bijna 125 jaar bestaat).
Ook draagt zij het gedicht “ Leo is ziek” voor van Han Hoekstra.
Het doel van de Stichting is de verzorging en zo nodig verpleging van hulpbehoevenden, bij
voorkeur leden van de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente Haarlem, door middel van het
verlenen van hulp en bijstand in de huishouding verstrekken van voedsel en medicamenten en –
waar nodig – het geven van verpleging. Het fonds is in 1893 opgericht. In de loop der tijd is er heel
wat verandert in de hulpvraag naar het fonds.
Tegenwoordig draagt de Stichting jaarlijks bij aan;
- Bloemen
- Jaarlijkse attenties ziekenbezoeken
- Maatschappelijk Werk
- Haarlems fonds voor urgente noden (ziektekosten)
- Medische kosten asielzoekers (variabel)
- Particulieren medische kosten
Projectmatig:
- Inloophuis Kennemerland
- Hospice Haarlem
- WW project
- Werk Diet Koster (medische kosten)
- Projecten in Zambia / Tanzania
- Elfregi (gehandicapte scouts)
- Jansje
- Enz….
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Mevr. W. Ruygrok wilt graag een compliment uitdelen aan de Ziekenverpleging! Mevr. W.
Ruygrok heeft een spoedaanvraag gedaan bij de stichting Ziekenverpleging en de Stichting heeft
dit zeer snel en goed geregeld.
Mevr. R. Hoogewoud gaat in de loop van volgend jaar stoppen met haar functie binnen de
Ziekenverpleging, dhr. A. Noord neemt haar functie over.
Mevr. R. Hoogewoud geeft nogmaals aan dat ook particulieren een aanvraag mogen indienen bij
de Ziekenverpleging, voor jezelf of een ander!
11. Rondvraag
De voorzitter vraagt of iemand nog vraag of opmerking heeft.
Dhr. J. Homan vraagt of er ook op zondag collectebonnen verkocht kunnen worden.
Mevr. C. Grimme vraagt zich af of de bedragen van de collectebonnen makkelijker opgedeeld
kunnen worden.
Dhr. J. Homan vraagt op of er na afloop van de ALV een borrel is. De voorzitter geeft aan dat dit
op de agenda van de DK komt, waar dhr. J. Homan per september ook aanwezig bij is.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering na het zingen van lied 248 : 1,2 en 3 De dag door Uwe gunst
ontvangen.
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