Concept Notulen ALV 23-11-16 Grote Vermaning
Afwezig met kennisgeving:
dhr. en mevr. Hoogewoud, mevr. L. Willemse-de Ruig, mevr. A. van Boltaringen, Mevr. A. Boom, dhr.
M. Gaaikema, dhr. J. Stassen, dhr. J. Keizer, dhr. W. Grimme, mevr. C. Grimme, mevr. L.C.M.
Blomjous, mevr. N. Bienfait, dhr. A Thimm, mevr. A. Floors, mevr. W. Ruygrok, mevr. C.J.S. Degenaar,
mevr. M. Hennus, dhr. H. van Zanten, mevr. A. Lofvers, mevr. M. Mateyo.
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, dhr. H. ten Cate, mevr. E. Hingst, dhr. W. Hooning,
mevr. I. van Veen, mevr. L. Aster, mevr. A. Jonker, mevr. M. Reinders Folmer- Hamelink, dhr. J.J.
Thöne, mevr. M. Posthumus, dhr. E. van Katswaarde, dhr. J. Mateyo, mevr. C.C. VerheusNieuwstraten, dhr. R. Granberg, dhr. F. Linssen, mevr. T. Mollema- Oudejans, mevr. L. van Welt, dhr.
A. Noord, dhr. D. de Lugt, mevr. H. de Lugt- Timmerman, dhr. L. Koopmans, Mevr. I. Bienfait, dhr. B.
Bach, dhr. G.H. Kaars Sijpesteijn, dhr. G.E. Buijn, dhr. J. Homan, dhr. H. Heijn, dhr. A. Hoekema en
mevr. J. Kanbier-van het Spijker
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, dhr. A. Hoekema, opent de vergadering met het voorlezen van een aantal verzen uit
Lucas 2 over de wijsheid van de jonge Jezus. Daarna wordt lied 846 vers 1,2 en 3 gezongen.
2. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter noemt de afwezigen met kennisgeving. In het stembureau nemen zitting mevr. I
Bienfait en dhr. J. Groenevelt. En de Avondmaalsviering van komende zondag wordt aangekondigd.
Daarna krijgt Laura Hoogcarspel het woord. Zij stelt zichzelf voor als jeugdwerkleidster, de invaller
voor Jonna Becker, die met zwangerschapsverlof is. Ze heeft zich deze maanden vooral bezig
gehouden met de jongere kinderen in de gemeente. Zo heeft ze” De Verhalenboom” opnieuw
opgezet en bereidt ze de kerstviering voor, waarbij de kinderen nadrukkelijk centraal staan. Laura
spreekt de wens uit dat we het jeugdwerk in de gemeente niet alleen als de verantwoordelijkheid
zien van de jeugdwerkleiding,maar die van ons allemaal. Ds. Heijn meldt hierna dat er al 30 jongeren
zich hebben opgegeven voor de volgende pelgrimage.
3. Concept notulen van de ALV van 08-06-16
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd met dank aan Natalie van Empelen.
4. Definitieve goedkeuring financieel jaarverslag 2015.
In de vorige ALV was het jaarverslag al besproken, maar het kon nog niet goedgekeurd worden,
omdat er nog geen accountantsverklaring was. Die is er inmiddels. Er wordt nog even naar de
getallen gekeken. Het meest opvallend is het lagere negatief saldo in vergelijking met dat wat in de
begroting werd verwacht. (€ 66.952 i.p.v. € 371.156) Dit is o.a. te danken aan de gestegen
ledenbijdrage, de hogere opbrengst van de zalenverhuur, de lagere huisvestingslasten en het goede
rendement van de beleggingscommissie.

De vergadering keurt het jaarverslag goed en met grote dank aan de penningmeester wordt aan de
Kerkenraad decharge verleend.
5. Begroting 2017
De penningmeester licht de begroting van 2017 toe. Natuurlijk is er voorzichtig begroot, want het
meevallende resultaat van 2015 geeft geen garanties. De verwachte verhoging van de ” Verhuur
onroerende zaken’’ komt uit de verhuur van het pand Frankestraat 18.
Dhr. G. Buyn vraagt wat er onder de kosten van het jeugdwerk valt. Zijn dat ook de
personeelskosten? Dhr. A. de Rek antwoordt dat de kosten van de activiteiten van het jeugdwerk
betaald worden door de stichting Dowilvo en dat de salarissen van de jeugdwerkers daar niet onder
vallen. Ook bij de kosten van het maatschappelijk werk is het salaris van de maatschappelijk
werkster niet inbegrepen. Deze salarissen staan bij de personeelskosten.
Volgens dhr. Buyn geeft dit geen werkelijk inzicht in de kosten van het jeugdwerk en het
maatschappelijk werk. De voorzitter antwoordt dat dit om privacyredenen zo gedaan wordt.
Dhr. H. Heyn merkt op dat het erg moeilijk is om uit de post personeelskosten de precieze salarissen
van een ieder te halen, want er zijn in de post personeelskosten ook overhead-onkosten.
De voorzitter besluit de discussie door te zeggen dat de voorzitters en penningmeesters van de
commissies volledig inzicht mogen hebben in de desbetreffende personeelskosten.
Dhr. G. Buyn vraagt of de restauratie van Frankestraat 18 is betaald uit de Reservering Groot
Onderhoud. Dit is niet het geval.
Dhr. J. Homan merkt op dat we door het negatieve resultaat ieder jaar interen op ons vermogen. Hij
vraagt zich af of we daar niets aan kunnen doen. De voorzitter antwoordt dat er ideeën zijn die eerst
nauwkeurig op hun haalbaarheid onderzocht moeten worden. Bv. om een deel van het complex te
onttrekken aan het kerkgebouw voor een ander soort verhuur. Maar dit vergt een zeer grote
financiële investering. Het enige wat we nu kunnen doen is zuinig zijn.
Er wordt ingestemd met de begroting.
6. Hoe staat het met onze beleidsvoornemens?
De voorzitter meldt de volgende zaken:
-

-

De Mennokapel is verkocht en heeft een mooie herbestemming gekregen.
Nieuwe stoelen in de Van Braghtzaal en de kerkzaal. Het kan zijn dat men er nog aan moet
wennen, maar ze hebben verschillende voordelen . Ze maken de kerkzaal een stuk lichter.
Doordat ze stapelbaar zijn bezorgen ze de koster verlichting in zijn werk. En de brandweer is
tevreden,omdat deze stoelen gekoppeld kunnen worden.( Er komt binnenkort nog een vraag
aan de gemeenteleden of zij een extra bijdrage willen geven voor een aantal nog aan te
schaffen stoelen.)
De Van Braghtzaal is opgeknapt en heeft hiermee een lichte en eigentijdse sfeer gekregen.
Met hulp van bevriende zijde hebben we 2 beeldschermen kunnen aanschaffen.

-

-

Minder kerkdiensten door sluiting Mennokapel . Daarnaast is de Grote Vermaning gesloten
op de 3e zondag. Dan is er alleen dienst in de Kleine Vermaning.
Wel staat hier tegenover dat er verschillende soorten diensten zijn. Eens per maand een
themadienst en eens per maand een dienst waarin de muziek centraal staat en eens per
maand een traditionele dienst.
We zijn bezig met het vereenvoudigen van de structuur van de gemeente. Dit is nodig om
ook in de toekomst met een kleiner aantal leden alles draaiende te kunnen houden.
Een efficiënter energieverbruik. Dit vergt een behoorlijke investering.
Het vermeerderen van de verhuuropbrengsten. Hierbij leren we van andere kerken.
Zoals bij punt 5 genoemd : het in de toekomst onttrekken van delen van het gebouw voor
andersoortig verhuur.
Ook zijn we bezig met de geestelijke koers van de gemeente.

n.a.v. deze punten merkt Dhr. G. Kaars Sijpesteijn op dat de nieuwe stoelen wel erg dicht op
elkaar staan,zodat je weinig ruimte hebt. De voorzitter antwoordt dat er een aantal stoelen met
leuning zijn, waarop je wat ruimer zit.
Dhr. J Homan merkt op dat de geestelijke koers ook gedragen moet worden door de gemeente.
Hij oppert een innovatiesessie. Hij stelt zich daarvoor beschikbaar. De voorzitter antwoordt dat
hij dhr. Homan daar aan zal houden.
Dhr. C. Wiersma zegt dat hij ziet dat er veel mensen op zeer verschillende fronten bezig zijn in de
gemeente en dat dat ons tot een mooie gemeente maakt.
Dhr. W. Hooning sluit zich daarbij aan.
7. Aanstellen werkgroep Reglementherziening
Het huidige reglement dateert uit 2009. En bv. de positie van vrienden in de gemeente moet
geactualiseerd worden. Het nieuwe reglement moet over 10 jaar ( met waarschijnlijk veel minder
mensen)ook nog werkbaar en beheersbaar zijn. Er is een vereenvoudiging nodig om meer
transparantie te geven. De D.K. heeft in samenwerking met de G.K. besloten tot het vormen van
een werkgroep bestaande uit: mevr. W. Ruygrok, Mevr. C. Blanksma, dhr. W. Grimme en dhr. C.
Wiersma. Dhr. E. Huisman heeft zich beschikbaar gesteld als adviseur voor de juridische zaken en
als link naar bevriende zijde. Ook dhr. W. v.d. Bos zou hiervoor gevraagd kunnen worden.
Er wordt gestemd en de commissie wordt daarna benoemd.
Dhr. C. Wiersma merkt op dat in verschillende besturen die gelinkt zijn aan onze gemeente dit
proces van vernieuwing al geschied is. Daar wordt de voorwaarde dat een bestuurslid
Doopsgezind moet zijn al losgelaten.
Dhr. H. ten Cate merkt (ironisch) op dat het onnodig is dat het reglement van de gemeente
herzien wordt, omdat we voor de kamer van koophandel niet eens bestaan. Daar staan we te
boek als onderdeel van de ADS. De voorzitter zegt dit te weten en dat er aan gewerkt wordt om
het te laten wijzigen.

8. Evaluatie zomerprogramma
We kunnen terugzien op een prachtig zomerprogramma. Maar de werkgroep heeft aangegeven
dit volgend jaar niet weer te kunnen doen. Het heeft zoveel tijd en energie gekost. Nu wordt
voorgesteld om het òf een jaar over te slaan òf een simpeler programma te maken door een
nieuwe werkgroep.
Dhr. G. Buijn vraagt of de werkgroep Zomerprogramma voor haar gevoel haar doel heeft bereikt.
De voorzitter antwoordt dat het doel was de link tussen onze gemeente en de buitenwereld te
verstevigen En dat doel is bereikt. De vespers en de maaltijden hebben mensen getrokken en het
eindfeest was een groot succes.
Besloten wordt om de continuïteit niet te doorbreken en volgend jaar door te gaan met een
vereenvoudigd programma.

9. De Gallenkampstichting
Na een korte koffiepauze vertellen dhr. G Buijn en Mevr. L. Aster over de historische achtergrond
van het werk van de Gallenkampstichting en over de huidige activiteiten van deze stichting ,w.o.
de herbestemming van de Mennokapel. Dhr. G. Buyn laat hierbij dia’s zien.
De Gallenkampstichting , die zijn naam dankt aan mejuffrouw Gallenkamp die de Haarlemse
Doopsgezinde gemeente een groot legaat naliet, dat de eerste aanzet was tot de bouw van de
Olijftak, een verzorgingshuis en 28 woningen voor mensen met een smalle beurs, geopend in
1956.
In 1997 werd het verzorgingsdeel op last van de overheid gesloten. Er werden plannen gemaakt
voor nieuwbouw. En in 2007 werden de nieuwe woontorens geopend. Eén gebouw met 12
appartementen voor senioren en één met 22 kleinere appartementen voor jongere
woningzoekers. In het eerste gebouw is ook plaats voor een huisartsenpraktijk.
Ook was inmiddels Tempelierstraat 15 gekocht en de bovenverdiepingen werden verbouwd tot 5
kamers voor studenten tot 26 jaar.
In 2016 kocht de Gallenkampstichting de Mennokapel. Er werd flink verbouwd. Zo kwamen er
boven 3 appartementen en de kerkzaal beneden werd geschikt gemaakt voor de verhuur aan de
SHDH. Zij gebruiken de ruimte voor de dagopvang van beginnend dementerenden. De zaal kan ’s
avonds gebruikt worden voor andere doeleinden. Zo oefenen er een koor en 2 toneelgroepen.
10. De rondvraag
Dhr. J. Homan vraagt: Het bezoek van de gemeente Aalsmeer dit jaar, doen we daar iets mee?
De voorzitter antwoordt dat een tegenbezoek nodig is, want we willen iets meer weten over de
reglementenwijziging en de “Groene Kerk”. Dhr. Frans Misset, lid in Aalsmeer, heeft
dienaangaande zijn hulp aangeboden.

Verder vraagt dhr. J. Homan of het stiltegebed in het vervolg wat langer kan en hij meldt dat hij
2 kaarten ter ondertekening bij zich heeft. Eén voor ds. Gulmans en één voor Willemien Ruygrok,
die beiden in het ziekenhuis liggen.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering na het zingen van lied 248 : 1,2,3 en 4. De dag door Uwe gunst
ontvangen.

