Dordrecht, 2 april 2019
Geacht college,
Met genoegen nodigen wij, als bestuur van de VKB, u uit voor de algemene
ledenvergadering. Deze ledenvergadering vindt plaats op zaterdagochtend 11 mei in
kerkgebouw Het Kruispunt te Amersfoort-Vathorst.
Huishoudelijk deel van de algemene ledenvergadering
In het huishoudelijk gedeelte worden jaarverslag en jaarrekening ter vaststelling
voorgelegd en de contributie voor 2019 vastgesteld. Verder komt het voorstel tot
statutenwijziging aan de orde.
Tweede VKB-lezing over ‘protestantse visie op het kerkgebouw’
Op 11 mei wordt de tweede VKB-lezing verzorgd door de heren Jos Aarnoudse en Peter
de Wit over ‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het kerkgebouw
anno 2019’. Belangrijk zal ook zijn de reactie van dhr. Frank Strolenberg van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Vervolgens is het de beurt aan de mensen in de
zaal om te reageren op de VKB-lezing.
VKB-Mercer-Marsh-Award
Dit jaar wordt er weer een Award uitgereikt aan de hand van het thema: ‘Met beleid voor
gebouwen’.
Gezamenlijke lunch
Na de afsluiting van de algemene ledenvergadering bent u van harte welkom voor het
nuttigen van een heerlijke, gratis lunch. Om uiterlijk 14.00 uur kunt u, hopelijk voldaan,
geïnformeerd en geïnspireerd, huiswaarts keren.
Praktische informatie en aanmelding
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in kerkgebouw Het Kruispunt,
Terschellingkade 22 te Amersfoort-Vathorst. Dit is vlak bij het NS Station met dezelfde
naam en er is voldoende parkeerruimte bij de kerk.1 Vanaf 9.15 uur bent u van harte
welkom. Om 9.40 uur is er de opening door VKB-voorzitter drs. Cor de Raadt. Meld u zich
bij ons aan, dan kunnen wij bij de organisatie rekening houden met uw komst. Het
aanmelden kan bij voorkeur via het aanmeldformulier op de site van de VKB,
www.kerkrentmeester.nl, maar kan ook per mail (info@kerkrentmeester.nl) of per
telefoon (078- 639 36 66). Aanmelden graag uiterlijk 2 mei.
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Zie voor route: www.kruispuntvathorst.nl Navigatie soms beter via ‘Lovink 10, Amersfoort’

Bijlage en vergaderstukken
In de bijlage per post treft u de geloofsbrief aan, die ingevuld meegenomen dient te
worden bij aanwezigheid in verband met de stemming over de statutenwijziging.
De overige stukken worden per email verstuurd naar de contactpersoon van uw college
en zijn te vinden via de website van de VKB onder het nieuwsitem ALV VKB 2019. Het
betreft: het programma, een verslag van de algemene ledenvergadering van 2018, het
jaarverslag 2018 van het hoofdbestuur, een samengevatte staat van baten en lasten
2018 en een begroting 2019 en tenslotte de accountantsverklaring over de samengevatte
jaarrekening 2018, plus de stukken die samenhangen met de statutenwijziging, welke u
ook al in februari bij de vooruitnodiging per email zijn toegestuurd. De volledige
jaarrekening 2018 is overigens op aanvraag verkrijgbaar bij het bureau van de VKB.
Wij hopen u graag te ontmoeten op zaterdag 11 mei in Amersfoort.
Met vriendelijke groet,
Drs. C. de Raadt, voorzitter
Mr. P. van den Boogaart, secretaris

Programma 11 mei
Het programma voor de algemene ledenvergadering ziet er als volgt uit:
9.15 uur
9.40 uur
9.50 uur
10.05 uur

Aankomst en registratie
Opening door de voorzitter dhr. Cor de Raadt
Jaartoespraak door de voorzitter dhr. Cor de Raadt
Huishoudelijk gedeelte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.45 uur
11.00 uur
11.20 uur
11.40 uur

12.00 uur
12.15 uur
12.45 uur
13.00 uur
13.10-14.00 uur

Opening en agenda
Verslag ALV 14 april 2018
Jaarverslag hoofdbestuur 2018
Statutenwijziging
Benoeming voorlopig bestuur
Vaststellen jaarrekening 2018 en contributie 2019
Sluiting
Eerste resultaten Actie Kerkbalans 2019 namens RPG door dhr. Jan
Schinkelshoek
Koffiepauze
Uitreiking VKB Mercer-Marsh Award 2019 ‘Beleid voor gebouwen’
o.l.v. juryvoorzitter dhr. Rik Buddenberg
VKB lezing 2019 door de heren Jos Aarnoudse en Peter de Wit
‘Bouwstenen vanuit de VKB voor een protestantse visie op het
kerkgebouw anno 2019’
Reactie door dhr. Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE)
Discussie met de zaal
Muzikaal moment
Afsluiting van de ochtendbijeenkomst
Gezamenlijke lunch

