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Algemene
ledenvergadering
Tekst Jos Aarnoudse Beeld Mariëtte van Ooijen
Voorzitter drs. Cor de Raadt opende de vergadering, die gehouden werd in het kerkgebouw ‘Het Kruispunt’ te
Amersfoort-Vathorst met een woord van welkom aan allen, maar in het bijzonder aan dhr. P. de Lange, erelid,
en aan dhr. J. Schinkelshoek, voorzitter van de RPG. Later ook aan dhr. F. Strolenberg van de RCE en andere
gasten, die voor het tweede deel van het ochtendprogramma waren gekomen.

Wijziging
bestuursstructuur VKB
De voorzitter opende met bijbellezing en met gebed. In zijn jaartoespraak ging hij in op de ontwikkelingen in de Protestantse Kerk en
de VKB. Kort werden de speerpunten van beleid, zoals die zijn vastgelegd in het beleidsplan 2018-2022
weergegeven. Ook het naderende
eeuwfeest (2020) werd aangestipt.
De voorbereiding is reeds in volle
gang. Daarnaast schonk hij uiteraard
aandacht aan de komende wijziging
in de bestuursstructuur van de VKB,
waartoe een belangrijk besluit tot
statutenwijziging deze ALV ter tafel
ligt.
Het verslag van de ALV van 14 april
2018 werd zonder opmerkingen
vastgesteld. Dat gold ook voor het
secretariële deel van het jaarverslag
van het hoofdbestuur over 2018. De
jaarrekening en het contributievoorstel werd na de statutenwijziging besproken, omdat daarin een voorstel

was opgenomen dat afhankelijk was
van de statutenwijziging. De voorzitter stelde de statutenwijziging aan
de orde. Bij de stukken was een inleidende notitie gevoegd waarin bedoeling en opzet uiteen was gezet.
De voorzitter maakte duidelijk dat alleen de statuten door de huidige ALV
moeten worden vastgesteld. De overige stukken zijn bijgevoegd om een
nadere invulling zichtbaar te maken,
maar zullen later door bestuur en
ledenraad moeten worden vastgesteld, gesteld dat de ALV nu overgaat
tot vaststellen van de vernieuwde
statuten. Er waren twee aanwezigen die een kanttekening plaatsten.
Dhr. Veldhuizen (afdeling Utrecht)
merkte op dat door de verschuiving
van het boekjaar, boekjaar en verenigingsjaar niet meer parallel lopen:
hoe gaat dat dan bij opzegging met
het restant van de contributie? Dhr.
Aarnoudse (directeur VKB) lichtte toe
dat conform art. 4 lid 6 van de nieuwe statuten hierin voorzien moet
worden in artikel 9 van het huishou-

delijk reglement. Dit is inderdaad tot
nu toe over het hoofd gezien, maar
zal in het huishoudelijk reglement
worden opgenomen. Dhr. Tiernego
(afdeling Brabant en Limburg) stelde
aan de orde dat de beperking van de
zittingstermijnen van bestuurs- een
commissieleden zijns inziens niet verstandig is. Het is in sommige delen
van het land moeilijk om kerkrentmeesters voor bovenplaatselijk werk
te vinden. De voorzitter gaf aan, dat
dit punt ook bij de voorbereiding uitgebreid overwogen is, en gekozen is
voor de huidige bewoordingen. Een
uitzondering moet een uitzondering
blijven. Omdat er verder geen vragen
waren en er ook geen amendementen waren binnen gekomen, stelde
de voorzitter de vraag of de vergadering de vernieuwde statuten ongewijzigd kon vaststellen. De vergadering beantwoordde deze vraag met
applaus. Er was niemand die om een
stemming vroeg. Daarmee werd de
statutenwijziging dus door de ALV
E
vastgesteld.
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Pianospel van Wouter Harbers
Voortvloeiend uit dit besluit, gaf de
voorzitter het voorstel in bespreking
om het huidige dagelijkse bestuur
te benoemen tot een voorlopig bestuur. Hij legde uit langs welke route
nu de verandering vorm zal krijgen.
Wanneer er een ledenraad gevormd
is, zal deze het definitieve bestuur
hebben te benoemen. Het voorlopige bestuur heeft als opdracht de
overgang te regelen. Op de vraag of
de ALV het voorstel tot benoeming
van het huidige dagelijks bestuur tot
voorlopig bestuur kon volgen, antwoordden de aanwezigen wederom
met applaus.
Tenslotte kreeg de penningmeester
dhr. Van der Burg het woord om
de jaarrekening en het contributievoorstel toe te lichten. Dat deed hij
zo goed, dat er geen vragen meer
waren bij de aanwezigen. Zowel het
vaststellen van de jaarrekening, het
verlenen van décharge aan de penningmeester als het goedkeuren van
het contributievoorstel vond plaats
via instemmend applaus van de
vergadering.

Geldwerving en Kerkbalans
Daarna was het woord aan dhr. J.
Schinkelshoek, als voorzitter van de
Raad voor de Plaatselijke Geldwerving. Hij presenteerde een eerste
verwachting rond de opbrengst van
de Actie Kerkbalans 2019. Hij leidde
zijn presentatie in met een ‘resultaatwaarschuwing’. Hij moest het

eerlijke verhaal vertellen. Leek er
de afgelopen jaren een lichte trendbreuk zichtbaar te worden (kleinere
afnamepercentage), dat lijkt dit jaar
niet het geval te zijn. Wel is het zo
dat er gemiddeld per lid meer gegeven wordt, maar dat komt omdat
het ledenaantal van de Protestantse
Kerk landelijk sneller daalt. Tegelijk
liet Schinkelshoek zien welke factoren positief en negatief inwerken op
de resultaten en hield hij een opwekkend pleidooi om door te gaan met
de vernieuwing van de geldwerving
en met het werken aan de verandering van de geefcultuur binnen de
Protestantse Kerk.

VKB-Mercer/Marsh Award
Na de pauze werd allereerst begonnen met de uitreiking van de VKBMercer/Marsh Award 2019. Er waren
16 inzendingen rond het thema ‘innovatief beleid voor een kerkgebouw’. De juryvoorzitter dhr. Rik
Buddenberg reikte de drie prijzen
uit. De derde prijs was voor de Protestantse Gemeente Maassluis, de
tweede prijs voor de Protestantse
Gemeente Varik/Heselt en de eerste
prijs voor de Protestantse Gemeente
Haarlem-Noord/Spaarndam.

VKB-lezing 2019: Protestantse
visie op het kerkgebouw
Na de pauze hielden de heren Peter
de Wit en Jos Aarnoudse de tweede VKB-lezing. Deze ging over het
thema: ‘Bouwstenen vanuit de VKB

voor een protestantse visie op het
kerkgebouw anno 2019’. Er werden
tien bouwstenen gepresenteerd, die
opgediept waren uit gesprekken met
uitgekozen gesprekspartners uit de
breedte van de kerk en uit de achterban van de VKB en een heel aantal
informele respondenten. De inhoud
van de presentatie was in een brochure neergelegd, die alle aanwezigen meekregen. Op de presentatie
werd gereageerd door dhr. Frank
Strolenberg van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. Hij zoomde
vooral ook in op het programma
dat erop gericht is om burgerlijke
gemeenten ‘kerkenvisies’ te laten
maken. Ook van hem kregen de aanwezigen een brochure mee, getiteld
‘Met Hart en Ziel, de nationale kerkenaanpak’.� In ‘Kerkbeheer’ wordt
nog uitgebreid aandacht besteed
aan de inzendingen en prijswinnaars
van de VKB-Mercer/Marsh Award en
aan ‘de bouwstenen voor een protestantse visie op het kerkgebouw’.
Na de presentaties werd de vergadering afgesloten door een forumgesprek, onder leiding van voorzitter
De Raadt waaraan ook dhr. Gerben
van Dijk deel nam en tenslotte door
mooi pianospel van Wouter Harbers.
De vice-voorzitter dhr. G. Koffeman
besloot de ochtend (die inmiddels
middag was geworden) met dankgebed en gebed voor de maaltijd,
waarna de aanwezigen zich te goed
konden doen aan een goed verzorgde lunch.

� ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor protestantse visie op het kerkgebouw anno 2019’:
www.kerkrentmeester.nl/bouwstenen-voor-protestantse-visie-op-kerkgebouw
‘Met Hart en Ziel, de nationale kerkenaanpak’:
https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/nieuws/magazine-met-hart-en-ziel-over-de-nationale-kerkenaanpak
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