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Jaarverslag 2014-2015 
Inleiding Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de landelijke vereniging. De  
  taken van de landelijke vereniging zijn aan de ene kant het ondersteunen van de  
  afdelingen en aan de andere kant het versterken van het vrijzinnige gedachtegoed en het 
  vrijzinnige netwerk. Onder de activiteiten van de landelijke vereniging vallen de   
  werkzaamheden van het landelijk (hoofd)bestuur, het bureau, de verschillende  
  werkgroepen en alle werkzaamheden van onze vertegenwoordigers in andere   
  organisaties. Dit is geen jaarverslag van de activiteiten van de afdelingen, toch zult u hier 
  en daar hoogtepunten uit afdelingen aantreffen op de omslag omdat zij dit   
  verenigingsjaar 2014-2015 mede kenmerken. Iedere afdeling heeft haar eigen jaarverslag, 
  dit is een verslag van de werkzaamheden van de landelijke ‘paraplu'. 

 
Ondersteuning van de afdelingen  
  Twee onderwerpen domineerden dit jaar de werkzaamheden van het landelijk bestuur en 
  bureau: de organisatie en verwerking van de gesprekken met de afdelingen en de  
  herziening van de centrale regeling. Hierin is veel tijd en energie gestoken. Het waren  
  grote projecten die op de AV in november in voorstellen aan de vergadering worden  
  gepresenteerd. Beide werkzaamheden zijn gericht op het ondersteunen van afdelingen en 
  voorgangers. 
 
In gesprek: clustergesprekken 
 Het landelijk bestuur organiseerde de gesprekken met de afdelingen naar aanleiding van 

de gesprekken in de regionale bijeenkomsten en op de AV in najaar 2014.  Binnen drie 
maanden vonden tien gesprekken plaats waaraan 39 afdelingen meededen.  82 personen 
uit de afdelingen bezochten de bijeenkomsten en de meeste afdelingen reageerden op de 
vragen via de email of per post. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten kregen de 
afdelingen een vragenformulier toegestuurd. De afdelingen spraken met elkaar over de 
door hen ingevulde formulieren. De vragen gingen over de connecties van de afdelingen, 
de bijzondere omstandigheden, het perspectief en acties voor komende jaren. Wat kan 
uw afdeling zelf en waar heeft u hulp bij nodig? Wat verwacht u van het landelijk bestuur 
en wat verwacht u van de andere afdelingen?  
Ook met de voorgangers vond een gesprek plaats die het  vragenformulier invulden en 
bespraken. Het landelijk bestuur vatte de reacties samen in 3 stromen waarvan een opzet 
voor een gereedschapskist ter ondersteuning van de afdelingen deel uitmaakte. Het 
landelijk bureau stuurde deze opzet op 15 juni rond en in de bestuursvergadering van 
augustus werden de opmerkingen verzameld en bekeken en het voorstel aangepast. Alle 
reacties die het bureau in augustus en juli ontving op de samenvatting stuurde het bureau 
rond met het aangepaste concept van het zogenaamde vierstromen plaatje. In september 
formuleerde het bestuur zes concrete plannen om de uitkomst van gesprekken snel te 
implementeren in de vereniging in afwachting van verdere beleidsontwikkeling.  

 
In herziening: centrale regeling 

Een werkgroep hield zich bezig met de herziening van de centrale regeling. De centrale 
regeling is een voor alle afdelingen en voorgangers van Vrijzinnigen Nederland bindende 
afspraak over de betaling en inzet van voorgangers. De werkgroep bestond uit Feiko Prins 
(voorzitter),  Sjoukje Bouwes Bavinck, Marthe de Vries en Foekje Dijk die later opgevolgd 
werd door Katrijne Bezemer en namens de afdelingen Dieneke Gorter (Bennekom).  Zij 
moest echter stoppen wegens persoonlijke omstandigheden en Hans Werner (Schiedam) 
nam haar plaats in. Ook de algemeen secretaris en de bureaucoördinator participeerden 
in de werkgroep.  
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Door de grotere behoefte aan de inzet van ZZP’ers, de bescherming van de kwaliteit van 
voorgangers en aansluiting bij de ontwikkelingen in andere geloofsgemeenschappen 
moest de CR aangepast worden. Aangezien de oorspronkelijke centrale regeling juridisch 
goed in elkaar zit en het aantal Fte’s van voorgangers nauwelijks meer dan 10,0 fte is koos 
het landelijk bestuur voor een wijziging van de CR en geen geheel nieuwe centrale 
regeling. 
De werkgroep inventariseerde eerst de knelpunten, vervolgens is men in deelgroepen de 
verschillende punten gaan uitwerken. De grootste verandering zijn: mogelijkheden voor 
ZZP’ers om toe te treden tot het convent van voorgangers en het instellen van een 
verplichting tot permanente educatie voor voorgangers.  

 
In de afdelingen: ondersteuning 

Naast de bovenstaande belangrijke punten waren er ook de vragen van afdelingen om 
ondersteuning in geval van: 

 
Bestuurscrisis In twee afdelingen was er een bestuurscrisis. Het landelijk bureau begeleidde een traject 
  zodat de afdelingen naar een oplossing zoeken.  
 
Opheffing Dit jaar is er een draaiboek gemaakt voor afdelingen die willen opheffen zodat het proces 
  zorgvuldig afgerond kan worden. De afdelingen Elburg en Amstelveen zijn dit jaar  
  opgeheven. Enkele leden van de afdeling Elburg hebben zich aangesloten bij de afdeling 
  Heerde. Voor leden die algemeen lid zijn geworden is op afspraak pastoraat beschikbaar 
  gefinancierd uit de gelden die bij de opheffing van de afdeling naar de landelijke kas zijn 
  gevloeid. 
 
Vacatures Na een intensief vorig seizoen met veel vacatures en nieuwe voorgangers heeft het  
  landelijk bureau ook dit jaar de afdelingen Apeldoorn, Renkum, Baarn en Velp  bijgestaan 
  in het vervullen van de vacatures. 
 
Veilig stellen van de ANBI status 
  Het beleidsplan en de jaarrekening van een afdeling moet voor de fiscus duidelijk  
  vindbaar zijn op een website. Het landelijk bureau ondersteunt inmiddels acht afdelingen 
  door inzicht te geven in het beleidsplan en de jaarrekening van de betreffende afdelingen 
  op de landelijke website. Ondanks herhaaldelijke oproepen hebben nog niet alle  
  afdelingen de benodigde informatie op hun website staan.  
 
Innovatie In het vorige seizoen maakte de vereniging 100.000 euro vrij uit het Continuiteïtsfonds  
  voor innovatieprojecten ten behoeve van  afdelingen. In dit seizoen is er een 1e en een 2e  
  tranche geweest waarin  in totaal 29 aanvragen zijn geweest uit de afdelingen voor een 
  totaal bedrag aan € 123.517. 
 
  De werkgroep Innovatie bestaande uit Feiko Prins, Mary Bregman, Han Jansen, Ad  
  Soutendijk,  Wies Houweling en Elsbeth Goettsch adviseerde aan de hand van   
  vooropgestelde criteria en de vermogenstoets. Het LB stelde € 45.952 ter beschikking.  
  Twee aanvragen wachten op verdere uitwerking.  
  De inhoudelijke evaluatie gebeurt najaar 2015. 

Voor verbetering van de ondersteuning, niet alleen door het landelijk bureau, maar voor 
de ondersteuning van elkaar is er gewerkt aan de samenstelling en omschrijving van een 
gereedschapskist zoals beschreven onder de clustergesprekken.  
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Voorgangers   
In een Nieuwjaarsgroet 2015 heeft de algemeen secretaris alle voorgangers individueel 
uitgenodigd voor een gesprek. 18 Voorgangers spraken met Wies Houweling, telefonisch 
of op locatie. De algemeen secretaris is lid van het conventsbestuur en woont de meeste 
bestuursvergaderingen bij.  
Dit jaar zijn met de nieuwe voorgangers Marrie van Leeuwen, Esseldien Wennink, Evelijne 
Swinkels en Klaas Douwes consentgesprekken gevoerd en voor het nader kennismaken 
met de landelijke organisatie. 

 
Bestuur en bureau  

Het landelijk bestuur bestond dit jaar uit: Ineke Jacobsen Jensen  (voorzitter), Feiko Prins 
(secretaris), Harry Rijken (penningmeester), Sjoukje Bouwes Bavinck, Willem Würdemann 
en de voorgangers Ali Manenschijn en Nicolien Swen op voordracht van het convent. 
Op 18 mei hield het landelijk bestuur een zelfevaluatie en daarnaast vond een brainstorm 
plaats voor het verwerken van de uitkomsten van de gesprekken met de afdelingen onder 
leiding van Harry Rijken. 
In het kader van de professionalisering kwam het landelijk bestuur ook tot een nadere 
taak- en functieverdeling voor de leden van het bestuur.  
In juli en augustus werden een andere opzet van het jaarverslag en een andere opzet van 
de Algemene Vergadering besproken.  

 
Publiciteit en communicatie 

Sinds enige tijd is er elke maand een nieuwsbrief verzonden naar 530 lezers die zich 
hebben aangemeld. Ook wordt de nieuwsbrief verzonden naar alle secretarissen van de 
afdelingen om verder te verspreiden. Dit jaar is er tweemaal een nieuwsbrief gestuurd 
naar alle voorgangers met speciaal de onderwerpen die voor voorgangers interessant zijn.  
 
Ruimte/Mens&Tijd verscheen weer 1 keer per kwartaal. De thema's dit verenigingsjaar 
waren:  het nieuwe liedboek (okt. 2014), onze eigen geschiedenis (jan. 2015), Connected, 
het thema van de gezamenlijke Inspiratiedag (apr. 2015) en grenzen aan het fatsoen (juli 
2015). In januari 2015 kreeg de redactie een verlies te verwerken. Hans Klokke, redactielid 
en oud algemeen secretaris, overleed na een ziekteperiode op 28 januari 2015. De 
redactie nam ook afscheid van de redactieleden Ger Oldekamp en Frans Brinkman. Beiden 
blijven de redactie  als correspondenten steunen. Door het wegvallen van de financiering 
van de St. blad Zwingli moet de redactie de komende twee jaar op zoek naar andere vorm 
van financiering. 
 
Om na de naamsverandering, het nieuwe logo en de huisstijl de communicatie beter te 
ontwikkelen is er een project geschreven hoe de communicatie nog meer uit te bouwen 
en te verbeteren. Verbetering van de landelijke communicatie en ondersteuning van de 
communicatie van de afdelingen is de inzet en er is externe financiering gevonden. In juli 
is de vacature vrij gegeven en per 14 september is Jorien van Maanen als 
communicatiemedewerker voor een jaar aangesteld op het landelijk bureau voor 16 uur 
per week.  

 
 
Landelijke projecten 
Archief   Het archief over de jaren 1984-2004 is in december 2014 overgedragen aan het Utrechts 
  Archief. In dit archief vinden alle landelijke, kerkelijke organisaties onderdak.  
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Magazine  
Deze zomer is er gewerkt aan een magazine voor alle leden en afdelingen om uit te delen 
aan mensen die vragen Hoezo vrijzinnig? Wie zijn jullie eigenlijk?  
Het magazine is samengesteld door de werkgroep bestaande uit: Willem van de Meijden, 
Marianne Zandbergen, Elsbeth Goettsch, Lisette Thooft, Franck Ploum en Wies 
Houweling. De werkgroep heeft de opdracht gehad het project te realiseren binnen het 
bestaande budget dat was voorzien door de VPSB, de St Seniorenhuisvesting Zuid Veluwe 
en het Nicolette Bruining Fonds. De werkgroep heeft getracht een voor nieuwkomers 
aantrekkelijk blad te maken waarin de pluriformiteit van de vereniging aan bod komt en 
een inzicht biedt wat afdelingen bieden en waar ze te vinden zijn.  

 
In het netwerk van de vereniging  

Het landelijk bestuur en het landelijk bureau onderhouden contacten op landelijk en 
internationaal niveau. De algemeen secretaris en de bureaucoördinator wonen de 
vergadering van het functionarissenoverleg en het voorzitters- en functionarissenoverleg 
bij. Dit jaar organiseerde de vrijzinnige geloofsgemeenschappen een gezamenlijke 
inspiratiedag op 18 april 2015 in Utrecht met als titel Connected. De bureaucoördinator 
nam samen met Margaret van Beek-den Hoed deel aan de voorbereidingscommissie van 
deze zeer succesvolle dag. Op deze dag bezochten meer dan vierhonderd vrijzinnigen de 
bijeenkomst waar onder meer Sara Kroos, Christien Brinkgreve en Willem Pekelder te 
horen waren.  

 
Zinweb Na een intensieve periode van tien jaar samenwerking met Zinweb is op 15 juni 2015  
  aangekondigd dat de vrijzinnige partners, Remonstranten, Doopsgezinden, VVP en  
  Vrijzinnigen Nederland, die participeren in Zinweb hun financiële ondersteuning per 1  
  januari 2016 zullen stopzetten.  
 
  Wies Houweling 
  algemeen secretaris 
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Convent van Voorgangers  
 

Aan het einde van het seizoen 14-15 zijn er 32 voorgangers werkzaam voor Vrijzinnigen 
Nederland, samen goed voor ongeveer 10 fte.  
 
Van een aantal mensen is afscheid genomen: 
Aart van Lunteren, Hermien Bleumink, Lia Jansen, Marie José Eberson en Mieke Punt. 
Nieuwe voorgangers zijn: Marrie van Leeuwen, Evelijne Swinkels-Braaksma, Klaas Douwes 
en Esseldien Wennink. 
 
De voorgangers komen twee keer bij elkaar: op 2 februari 2015 is de eendaagse Bijtanken 
in Soest. Na Bijtanken van september 2014 is het een onrustig half jaar geweest voor het 
convent en voor de vereniging. Tijdens de tweede dag van Bijtanken (sept 2014) bleek er 
nogal wat onvrede te bestaan onder voorgangers, m.n. over de verhouding tot het 
Landelijk Bestuur. Daarna is er veel gebeurd. Het Convent heeft het Beleidsplan 
afgewezen, mede daardoor is op de AV van november besloten om het bestaande 
beleidsplan twee jaar op te rekken.  
Inhakend op deze ontwikkelingen lijkt het conventsbestuur belangrijk onze eigen positie 
te herijken. Wat is de kern van deze vereniging, wat is voor ons de kern van vrijzinnigheid, 
een vrije, sterke en moedige religiositeit/spiritualiteit? Hoe kunnen wij elkaar daarin in 
onze verscheidenheid vinden. En, misschien wel het belangrijkste: wat kunnen wij als 
voorgangers daaraan bijdragen? Dat is het thema van Bijtanken februari 2015  
 
De tweedaagse Bijtanken vindt plaats in Mennorode. Het thema van deze dagen is 
Verbinding in verbrokkeling. 
 
Er worden dit jaar een aantal gesprekken gevoerd met (een delegatie van) het Landelijk 
Bestuur om de onvrede te verwerken en samen goed verder te kunnen. Het zal tijd vragen 
om het vertrouwen weer geheel te herstellen. Wel is er waardering voor de manier 
waarop het Landelijk Bestuur een nieuwe route kiest richting beleidsplan. Het stuk 'Verder 
vanuit Kracht' wordt gezien als een goed vertrekpunt.  
Katrijne Bezemer en Marthe de Vries zitten vanuit het convent in de werkgroep Centrale 
Regeling. Deze CR wordt tijdens de regiobijeenkomsten in herfst 2015 voor het eerst 
voorgelegd aan de afdelingen. Katrijne Bezemer en Marthe de Vries meenden dat dit 
eerste concept nog bijsturing vereiste. 
 
Aan het begin van het seizoen bestaat het Conventsbestuur uit: 
Marthe de Vries (voorzitter), Ali Maneschijn (op voordracht van het convenr in het  LB), 
Zandrie Albada, Harm Knoop, Nicoline Swen-Fischer en Wies Houweling q.q. 
Aan het eind van het seizoen bestaat het Conventsbestuur uit: 
Nicoline Swen-Fischer (voorzitter en op voordracht van het convent  in het LB), Zandrie 
Albada, Harm Knoop, Johan de Wit en Wies Houweling q.q. 
 
Nicoline Swen-Fischer 
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Stichting Allegoeds 
 
Doel en resultaat 

Voortkomend vanuit de vrijzinnigheid probeert Allegoeds nog steeds het welzijn van 
kwetsbare mensen te bevorderen. Allegoeds richt zich daarbij op mensen met een zeer 
hoge leeftijd en organiseert vakanties voor ouderen die daar zelf niet (meer) toe in staat 
zijn. In 2014 steeg het aantal gasten wederom met 6% ten opzichte van het voorgaande 
jaar tot het hoogste aantal gasten ooit: 720. Deze gasten werden begeleid door 133 
vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om het de gasten naar hun zin te maken. 
In Het Bosgoed waren de effecten van de economische crisis merkbaar, het aantal 
overnachtingen nam licht af.  
 
Om in de toekomst met onze vakanties te kunnen blijven voorzien in de wensen en 
behoeften van ouderen, is er in 2014 onderzoek gedaan onder huidige en toekomstige 
gasten. Onderzocht is welke waarden zij belangrijk vinden in een vakantie. Het blijkt dat er 
kleine verschillen zitten tussen onze huidige gasten en toekomstige gasten.  
Toekomstige gasten leggen meer nadruk op autonomie. Zelf kunnen kiezen en zelf 
bepalen aan welke activiteiten je wilt deelnemen wordt steeds belangrijker. Gebleken is 
ook dat als iemand meer afhankelijk wordt van zorg, de mate van autonomie minder van 
belang is. De waarden persoonlijke aandacht, veiligheid en geborgenheid worden dan 
belangrijker gevonden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Kim Schutten in het kader 
van haar opleiding Toegepaste Gerontologie (Windesheim, Zwolle). Om de resultaten van 
dit onderzoek verder te concretiseren is een vervolgonderzoek gestart. Wordt vervolgd… 
 
Vooruitlopend daarop werden in 2014 enkele pilots gedraaid met nieuwe arrangementen 
en nieuwe locaties. Onder andere werd er, in samenwerking met een andere aangepaste 
vakantie-organisatie,  voor het eerst een riviercruise georganiseerd. De inschrijvingen 
liepen zo goed dat een tweede cruise werd uitgevoerd. Daarnaast werden diverse 
succesvolle thema-arrangementen ontwikkeld.     
  
Daarnaast mochten we de samenwerking met Stichting Seniorenhuisvesting Zuid- Veluwe 
voortzetten. Net als in 2013 is er voor bewoners van deze huizen een speciaal midweek-
arrangement georganiseerd. 

 
Warme Winterdagen 2014 een succes 

Al heel wat jaren organiseert Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed in februari de Warme 
Winterdagen. Deze flexibele arrangementen bieden ouderen de mogelijkheid de winter 
op een plezierige manier te doorbreken. In 2014 waren er drie thema’s met bijbehorend 
programma: ‘Artistieke Inspiratie’, ‘Landleven’ en ‘Vertel mij wat!’ De formule van de 
Warme Winterdagen voorziet duidelijk in een behoefte. Jaar na jaar stijgt het aantal 
gasten dat geniet van het programma, de gezelligheid en Het Bosgoed in winterse sferen.  
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Perspectief  
Door de toenemende vergrijzing en de transformaties in het zorgstelsel zullen meer 
ouderen langer thuis wonen. Tegelijkertijd is er een terugtredende beweging van ideële 
instelling die vakanties voor kwetsbare ouderen mogelijk maken. Allegoeds is plannen aan 
het ontwikkelen om in de toenemende behoefte aan vakanties voor ouderen te voorzien.   
 

Fondsenwerving  
Jaarlijks schrijven we vermogensfondsen aan met het verzoek tot een bijdrage. In 2014 
leverden deze verzoeken samen € 37.050 op. Daarnaast ontvingen we € 3.368 van onze 
donateurs en van kerken. De totale opbrengst aan fondsenwerving kwam uit op 
 € 40.418. Uw bijdrage is welkom!  
Als stichting zijn we voor de uitvoering van ons werk deels afhankelijk van donaties en 
fondsenwerving. In 2014 ontvingen we € 3.368 van donateurs en kerken. Wij zijn hen 
dankbaar dat zij op deze wijze helpen ons mooie werk voor ouderen mogelijk te maken.   
Wilt u het werk van Stichting Allegoeds ondersteunen? Dat kan op verschillende 
manieren. U bent van harte welkom als donateur of vrijwilliger. Ook kunt u Stichting 
Allegoeds opnemen in uw testament.  
Belt u gerust voor meer informatie (0318) 48 51 83 of maak uw gift over op NL69 RABO 
0394 4856 88 t.n.v. Stichting Allegoeds te Lunteren.  
 
Jos Breuer 

 

Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK  
  Het bestuur  heeft zich dit jaar beziggehouden met de volgende onderwerpen: 

Naast het Liedboek is de opdracht gegeven voor een Compendium, waarin informatie 
over de liederen, over de tekstschrijver en de componist, wordt gegeven die belangrijk is 
voor predikanten en organisten/pianisten, maar ook voor kerkleden.  
Er is een redactie gevormd, die achtergrondinformatie bij het werk van de auteurs zal 
inwinnen. Ook is deze bezig biografieën te schrijven.  
Er is al veel materiaal verzameld, zoals foto's, oude beschrijvingen en materiaal uit 
vakbladen. Ook is er contact over audiobestanden via de omroepen. De bedoeling van het 
compendium is de bevordering van een goed gebruik van het Liedboek. 
 
Verder heeft het bestuur zich bezig gehouden met het Beleidskader 2015–2020.  
Het gaat daarbij vooral om bepaalde thema’s in tijd uit te drukken, maar ook de 
verantwoordelijken vanuit het bestuur. Alle bestuursleden hebben een taak in deze op 
zich genomen. Inhoudelijk gaat het om: compendium, opnamen, psalmen, nieuwe 
liederen, toerusting en leefkringen. Instrumenteel om: website, rechtenbeheer, 
subsidiebeleid, representatie,  bestuursvorm en secretariaat 
 
De vraag of we doorgaan met het uitgeven van publicaties en dit blijven beschouwen  als 
een kerntaak van de ISK. Voor dichters en componisten is dit belangrijk. Uitgeven heeft 
wel een sterke voorkeur bij de bestuursleden van de ISK. Er worden immers steeds 
nieuwe liederen geschreven en gecomponeerd. Dat moet de ISK blijven stimuleren. 
Ook wordt er gewerkt aan het Liedboek Online 3.0: een herziene versie met verbeterd 
gebruiksgemak (o.a. zoekfuncties en midifiles). 
Verder is een concordantie en register bij het Liedboek gerealiseerd.  
Er is een proefproject van start gegaan voor een scholenproject met het Liedboek in 
Apeldoorn door Liedboek Challenge. 
De IKON heeft met Pinksteren een Concert gegeven gebaseerd op het Liedboek. Het 
bestuur is bij de opnamen aanwezig geweest, maar vond er bijna niets terug van het 
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Liedboek. In het evaluatiegesprek kwam duidelijk naar voren dat de verwachtingen en de 
ideeën over de invulling van Pinksteren niet gelijk waren.  
Er is en blijft nog genoeg werk te doen voor de ISK. 
Een nieuw Liedboek is niet aan de orde, wel aanvullingen, c.q. vernieuwingen. 
Het is daarom belangrijk dat Vrijzinnigen Nederland blijft participeren en daardoor ons 
eigen geluid blijvend kan laten horen.   
 
Harry Schram 
 

Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
De VPSB verstrekt jaarlijks subsidies voor projecten in de vrijzinnige sfeer in het algemeen 
en voor ouderen in het bijzonder. Het grootste deel van de ondersteuning komt terecht 
bij de partnerorganisaties Vrijzinnigen Nederland, dan gaat het om de subsidie 
ouderenpastoraat en de subsidie materiële voorzieningen voor afdelingen, en bij de 
Stichting Allegoeds. Daarnaast heeft de VPSB in het afgelopen jaar bijdragen verstrekt aan 
landelijke projecten van Vrijzinnigen Nederland. Vanwege de buitengewoon gunstige 
situatie op de financiële markten aan het begin van dit jaar besloot het bestuur om aan 
alle drie de organisaties - Vrijzinnigen, Allegoeds en de VPSB zelf – een bedrag ter 
beschikking te stellen om te besteden naar eigen inzicht. 
 
Wendelmoet Koek-Faber 

 

Interkerkelijk Contact in Overheidszaken CIO 
Zoals steeds de laatste jaren ging er bij CIO-algemeen veel aandacht uit naar de 
regelgeving rondom ANBI’s en alles wat daarmee samenhang, in het bijzonder de 
publicatieplicht. Met ingang van 1 januari 2016 moeten ook de kerken, waaronder 
Vrijzinnigen Nederland, aan die plicht voldoen. Voor verenigingen en stichtingen is deze 
verplichting al per 1 januari 2014 in gegaan. De belastingdienst is inmiddels met controles 
begonnen en de instellingen die niet aan de publicatieplicht voldoen verliezen hun ANBI-
status.  Naast de reguliere vergaderingen werd hierover een aantal expertmeetings 
georganiseerd waar Willem Würdemann Vrijzinnigen Nederland vertegenwoordigde.  
Daarnaast ging de aandacht uit naar de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Van 
overheidswege krijgen kerken en sportverenigingen de mogelijkheid om een gratis VOG 
voor hun jeugdwerkers aan te vragen.  
 
Wendelmoet Koek-Faber 
 

 
Commissie Onderwijs in CIO  

De Commissie Onderwijs  behartigt de belangen van het protestants 
godsdienstvormingsonderwijs(GVO) op de openbare basisschool. Ze pleegt regelmatig 
overleg met het bestuur CIO over onderwijszaken, waarin de Overheid een beslissende 
stem heeft. Zo heeft de Commissie bijvoorbeeld ondersteuning bepleit van het 
wetsontwerp van het Tweede Kamerlid Loes Ypma (Pvda) voor structurele bekostiging van 
het GVO op de openbare basisschool. Tot nu toe bekijkt  de regering die subsidie van jaar 
tot jaar. Dat schept onzekerheid, vooral voor de docenten die dit onderwijs geven. 
Daarnaast adviseert de Commissie Onderwijs het Dagelijks Bestuur van de landelijke 
stichting Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs(PC GVO) op de openbare 
basisschool. In het afgelopen jaar ging de aandacht uit naar de volgende zaken: 
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Het contact tussen een plaatselijke werkgroep en de docent laat helaas in veel gevallen nog 
te wensen over. Om dit contact te verstevigen heeft het bestuur voorstellen gedaan om de 
invloed van de lokale werkgroepen op het plaatselijk GVO-beleid te vergroten, door 
bijvoorbeeld betrokken te worden bij de benoeming van een docent. Er zijn gelukkig ook 
goede voorbeelden. Zo zijn er werkgroepen, waar de docent de vergaderingen bijwoont en 
van tijd tot tijd verslag uitbrengt van zijn of haar werkzaamheden. Naar de mening van de 
Commissie Onderwijs zouden de lokale kerken of geloofsgemeenschappen hierin ook meer 
het voortouw moeten nemen. Die versterking van het bestuur met het grondvlak houdt ons 
al enige jaren bezig. Toch is het de moeite waard hierin onze energie te blijven steken. Een 
betrokken plaatselijke werkgroep komt de motivatie van de docent GVO ten goede. 
Er is in Steenwijkerland een project gestart, waarin GVO en HVO(Humanistisch Vormings 
Onderwijs) met een gezamenlijk aanbod, ieder met zijn eigen identiteit,  het openbaar 
onderwijs van dienst willen zijn. Het project draagt de naam  ‘Op Kop’ en het is gestart met 
de pilot ‘Hallo wereld’ aan de Arembergschool in Zwartsluis. De scholen zelf blijven 
verantwoordelijk voor burgerschapskunde, sociaal-emotionele ontwikkeling en geestelijke 
stromingen. Dit project spoort met de uitkomst van een recent onderzoek door het 
Kohnstamminstituut, waaruit naar voren kwam, dat een gezamenlijk aanbod van GVO en 
HVO voor openbare basisscholen de beste kansen biedt. Tot nu toe geven GVO en HVO 
samen op de helft van de openbare basisscholen onderwijs. Er is dus nog een wereld te 
winnen. Het pilotproject moet nog worden geëvalueerd. Daarnaast zijn er, met name in de 
Randstad, nog andere experimenten van start gegaan, met de bedoeling te onderzoeken 
welke aanpak het protestants GVO het beste voor het voetlicht brengt. 
 
Bert Jansen 
 

Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs op openbare basisscholen 
Nadat twee jaar geleden het plan van de Staatssecretaris van OCW om de rijkssubsidie 
voor het GVO en HVO met ingang van 1 januari 2014 te beëindigen door een brede 
meerderheid van de Tweede Kamer werd verijdeld, is nu zelfs door enkele Kamerleden 
een initiatiefwetsontwerp ingediend om te bewerkstelligen dat er een structurele 
bekostiging komt. Op ongeveer de helft van de Nederlandse basisscholen wordt GVO en 
HVO aangeboden. Het aantal kinderen dat protestants GVO krijgt is ongeveer 28.000.  
De percentages HVO en GVO zijn: 
HVO 51,8,  protestants GVO 42,6, Islamitisch GVO 3,2, RK GVO 2,3  
en Hindoe onderwijs 0,1%. 
Er is een enigszins dalende tendens in het aantal gegeven lessen GVO. Gedeeltelijk komt 
dit door kleiner worden leerlingenaantallen op de scholen. Maar, er zijn nog heel veel 
scholen waar helemaal geen GVO en HVO wordt gegeven. Het bestuur doet een beroep 
op kerkelijke gemeenten en geloofsgemeenschappen om actief te bevorderen dat op de 
plaatselijke openbare basisscholen GVO (en HVO) wordt aangeboden. 
Bij het godsdienstig vormingsonderwijs vanuit de protestants-christelijke traditie worden 
Bijbelverhalen gebruikt om de werkelijkheid te interpreteren, niet als verklaring van de 
werkelijkheid. Hierbij worden thema’s uit de leefwereld van de kinderen gebruikt. Bij het 
GVO wordt kennis gemaakt met de christelijke traditie en cultuur. In de lessen wordt ook 
geleerd om respect te hebben voor andere vormen van geloven, levensbeschouwingen en 
culturen.  
 
E.J. (Jan) Hendriks, bestuurslid  namens de drie vrijzinnige geloofsgemeenschappen en 
kerken (de Doopsgezinden, de Remonstranten en de Vrijzinnigen Nederland. 
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International Association for Religious Freedom 
IARF-Nederland  

Ledenvergadering 20 juni 2015 in Kampen: Elf jaar vervulde Lucie Meijer het 
penningmeesterschap uitstekend. Zij vertrok. Het Nederlandse bestuur bestaat uit: Tina 
Geels (voorzitter),  Kees de Haas (vice-voorzitter), Bert Companjen (penningmeester), 
Annelies Trenning (secretaris), Onno Oeseburg, (lid), Marie Louise Dutilh (lid).  Het 
middagprogramma met als thema Verbinden werd ingevuld met een dialoog, waaraan 
leden van diverse religieuze gemeenschappen deelnamen. Kirsten Benschop en Rinus van 
Warven gaven een primeur van hun voorstelling Dichter bij elk-ander, tekst en muziek, 
over de betekenis van verbindingen.  
Het met onze steun uitgebrachte boek over de Bektashi in Madedonië, van Arben 
Sulejmani, werd  gepresenteerd. Behalve  buitenlandse gasten waren er ongeveer 45 
aanwezigen.  IARF Nederland is de ‘’Kampen-Groep’’ zeer erkentelijk voor hun 
medewerking en gastvrijheid.  
 
De najaarsbijeenkomst in 2014 is georganiseerd in NLS verband op 2 oktober in Utrecht, 
had deze als thema : Geen vreemden voor elkaar. 100 mensen, waaronder 24 studenten 
van Hogeschool Utrecht, namen deel.  Tina Geels verzorgde de inleiding met als thema 
Het gaat om jouw zoektocht ,  n.a.v. het essay dat zij, met Hans Le Grand, op 31 januari 
2015 zou presenteren in Bennekom. Vanuit diverse tradities (PKN, Islam, Apostolisch 
Genootschap, Boeddhisme, Arya samaaj Nederland) werden uiteenlopende reacties 
gegeven. Het inspirerend  muzikaal intermezzo van  leden van het Trio C tot de derde 
leidde het groepsgesprek in. Het samenzijn werd traditioneel afgesloten met het lied This 
is my song, Oh God of all the Nation. IARF dankt Het Apostolische Genootschap en de 
Haella Stichting voor de genoten support.  
 
Annelies Trenning        

 
Landelijke Stichting IKOS   

De Kamerleden Ypma (PvdA) en Voordewind (CU) hebben een wetsvoorstel ingediend om 
de bekostiging van het godsdienstig en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op 
openbare basisscholen wettelijk te verankeren. Het wetsvoorstel gaat nu eerst voor 
advies naar de Raad van State alvorens het in behandeling wordt genomen door de 
Tweede en de Eerste Kamer.  
Het bestuur is verheugd dat Janey Keuning is toegetreden tot het bestuur. 
Janey Keuning was jarenlang docente GVO in Den Haag en heeft o.a. meegewerkt aan 
lessen voor het IKOS Onderwijsblad. Zij zal zich bezig houden met het  versterken van het 
plaatselijk draagvlak. 
Het IKOS-bestuur wil nog steeds graag  nieuwe leden in haar bestuur verwelkomen. Wie 
het gedachtengoed van IKOS een warm hart toedraagt, roepen we daarom op om te 
reageren. Het is van belang dat het GVO op de openbare school ook bestuurlijk goed 
ondersteund wordt. 
Neem voor meer informatie www.ikoslandelijk.nl. 
 
Marie-José Eberson 
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Opleidingsinstituut voor theologie levensbeschouwing 
en geestelijke begeleiding in vrijzinnig perspectief OVP 
 
Raad van Advies    

Dit jaar waren er waren twee bijeenkomsten van de Raad van advies 6 oktober 2014 en 
23 maart 2015. In de raad van advies zit een vertegenwoordiger van de VVP Kim Magnee, 
van Vrijzinnigen Nederland Wies Houweling en de hoogleraren : Bert-jan Lietaert 
Peerbolte, Christa Anbeek en Hetty Zock. Dit jaar zijn er vier kandidaat voorgangers 
afgestudeerd aan het seminarie en begonnen 18 eerstejaars aan de opleiding. Dit is het 
maximale aantal dat de OVP een plaats kan bieden. De OVP heeft nieuwe banden 
aangeknoopt met hogeschool Windesheim voor een succesvolle continuering van de 
opleiding. Dit jaar verzorgde de OVP de eerste officiële geaccrediteerde bijscholing voor 
voorgangers. De bijscholingsdag werd verzorgd door Hetty Zock met als onderwerp 
Voorganger zijn in kleiner wordende geloofsgemeenschappen.  Een voorganger van 
Vrijzinnigen Nederland woonde deze bijscholingsdag bij. Dit najaar wordt de dag 
herhaald. Het was een goed jaar. 
 
Wies Houweling 

 
Zin in opvoeding ZIO 

Zin in opvoeding is een initiatief van de Doopsgezinden, de Vrijzinnigen Nederland, de 
Vereniging van vrijzinnig protestanten (VVP) en Het Apostolisch Genootschap, welke zijn 
vertegenwoordigd in de stuurgroep Zin in opvoeding en in de redactieraad. 
Website, Facebook en Twitter zijn actief vanaf juni 2013. De website voorziet in de 
volgende rubrieken: agenda, actueel, inspiratie (info, boeken, materialen), thema, 
achtergrondinformatie (over de initiatiefnemers) en contact. Het aantal unieke bezoekers 
stijgt gestaag en wordt aantoonbaar verhoogd door interactie met social media. M.n. 
eigen content scoort hoog. Unieke bezoekers jan-juni 2015: 3700 unieke bezoeker 
website, 88000 bezoekers Facebook. Het jaar 2013 was een opstart(half)jaar. In deze 
periode moest de website substantieel worden ‘gevuld’ (m.n. de rubriek Inspiratie, 
Agenda en Actueel). Ondanks beperkte financiële middelen (m.n. uren webmaster) en het 
moeten afzien van het aantrekken van betaalde experts – hebben we inmiddels een goed 
gevulde, inhoudelijke website kunnen neerzetten door de thema’s verder uit te werken in 
2014/2015. In het volle tweede jaar ZIO willen we meer werk maken van:  

• contact leggen met ouders (en opvoeders) om te ontdekken wat hun vragen,  
• behoeften en inspiratie zijn/is rond zingeving in de opvoeding  

 ouders onderling (en op termijn met experts) verbinden eigen content maken  
Dit willen we doen door: 

• investeren in groei van aantal volgers social media 
• investeren in een nieuwe website: webdomein loskoppelen van de 

     basisstructuur van de website van het Apostolisch Genootschap, andere 
     layout en dynamischer functionaliteiten inzetten.  

• artikelen in bladen van de achterban 
• experts aantrekken (extra financiële middelen zoeken) 

Volg ons via www.zininopvoeding.nl , https://www.facebook.com/zininopvoeding  
https://twitter.com/zininopvoeding 
 
Marjan Hengeveld 

http://www.zininopvoeding.nl/
https://twitter.com/zininopvoeding
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Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (st SVG) 
De algemeen secretaris nam samen met de voorzitter van het landelijk bestuur deel aan 
de vergaderingen van de st SVG. Deze stichting is een samenwerkingsverband van 
Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnigen Nederland voor de ondersteuning van de 
samenwerking en het versterken van het vrijzinnig gedachtegoed. Per 1 augustus is de 
aanstelling van een bijzonder hoogleraar vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme 
aan de Universiteit van Humanistiek gerealiseerd in de persoon van prof. dr. Laurens ten 
Kate. Op 11 mei 2016 zal om 16.00 uur de inaugurele rede plaatsvinden in het 
academiegebouw in Utrecht. Dit jaar waren er twee bijeenkomst van het vrijzinnig 
universitair netwerk en is de conferentie voor vrijzinnige voorgangers in Nederland op  
30  januari 2016 in volle voorbereiding.  
 
Wies Houweling 

 
Raad van kerken  

De algemeen secretaris is de primus en de landelijke secretaris, Feiko Prins, secundus bij 
de vergaderingen van de Landelijke Raad van Kerken. Op de agenda stonden dit jaar oa. 
Laudato si, de encycliek van Paus Benedictus over klimaatsverandering, vluchtelingen, de 
beleving van het avondmaal  (…). Op 10 oktober woonden de voorzitter van het landelijk 
bestuur en de algemeen secretaris namens onze vereniging het symposium bij het 
afscheid van de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad bij. 
 
Wies Houweling  

 
International Council of Unitarians and Universalists ICUU
  

Het contact met de ICUU wordt onderhouden in Skype bijeenkomsten. Dit jaar is de 
directeur Steve Dick op bezoek geweest en het bestuur van de ICUU bezocht in juli ons 
bureau in Amersfoort, waar zij ontvangen werden door het landelijk bestuur. De 
algemeen secretaris en de landelijk secretaris bezochten een bijeenkomst van de ICUU in 
Mennorode en konden daar iets vertellen over onze geschiedenis en de 
toekomstperspectieven van onze vereniging. De internationale conferentie op in 
Mennorode van 17 tot 22 juli 2016 is in volle voorbereiding. Alle informatie stuurt het 
bureau door naar de afdelingen. 
 
Wies Houweling 
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Samenstelling landelijk bestuur Vrijzinnigen Nederland 2014-2015 
C.M. (Ineke) Jacobsen Jensen, voorzitter, Haarlem 
F.W. (Feiko), secretaris, Hilversum 
H. (Harry) Rijken, penningmeester, Lunteren 
S.D. (Sjoukje) Bouwes Bavinck-van der Wal, Heelsum 
W. (Willem) Würdemann, Wageningen 
A. (Ali) Manenschijn, Rijssen (op voordracht van het Convent van Voorgangers tot april 2015) 
N. (Nicoline) Swen-Fischer, Lochem (op voordracht van het Convent van Voorgangers na april 2015) 
 
 
Samenstelling Convent van Voorgangers en vertegenwoordigingen van  
Vrijzinnigen Nederland (naar de stand op 31-8-2015) 
Bestuur Convent van Voorgangers    M.F. (Marthe) de Vries, voorzitter, Uitgeest 
       Z. (Zandrie) Albada, Gorinchem 
       H.R. (Harm) Knoop, Olst 
       N. (Nicoline) Swen-Fischer, Lochem 
       L.J. (Wies) Houweling, Amsterdam 
 
Stichting Allegoeds     J. (Coby) Timmerman, Ermelo 
 
Vrijzinnige Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg VPSB 
       A.P. (Noud) Punt, penningmeester, Zierikzee 
       W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber, Schiedam 
 
Nieuwe Vrijzinnige Omroep NVO    G.G. (Bert) Geyskes, Bilthoven 
 
Raad van Kerken (geassocieerd lid)    L.J. (Wies) Houweling, Amsterdam, primus 
       F. W. (Feiko) Prins, Hilversum, secundus 
 
Vereniging voor Vrije Geloofsopvoeding NVVZ  R. (Roeli) Olthof-Hazekamp, Bilthoven 
 
International Association for Religious Freedom IARF 
Nederlandse Ledengroep:     A.A. (Annelies) Trenning, Den Dolder 
 
Landelijke Stichting IKOS     M.J.C. (Marie-José) Eberson, Ede 
 
GVO Protestants Centrum voor Godsdienstvormingsonderwijs 
       E.J. (Jan) Hendriks, vertegenwoordiger vrijzinnige  
       geloofsgemeenschappen:  NPB, Remonstranten en  
       Doopsgezinden.     
 
Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken CIO   Algemeen: W. (Willem) Würdemann, Wageningen 
       W.W. (Wendelmoet) Koek-Faber, Schiedam 
       CIO-O: L. (Bert) Jansen, Apeldoorn 
 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied ISK  H. (Harry) Schram, Baarn 
 
Media Advies Commissie van de IKON   H.R. (Harm) Knoop, Olst 
 
ICUU       L.J. (Wies) Houweling, Amsterdam 
 
Redactie Ruimte/Mens&Tijd    A. (Aart) van Lunteren, Austerlitz 
       F.W. (Feiko) Prins, Hilversum 
       E. (Elsbeth) Goettsch, Zwolle 
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Financieel Jaarverslag 2014-2015 
1.Inleiding Ook in dit verenigingsjaar is gebruik gemaakt van de diensten van Kantoor Kerkelijke  
  Administratie (KKA) in Amersfoort en van Van Ree Accountants in Doorn. 
  Het eindresultaat kwam in het afgelopen verenigingsjaar uit op positief  € 21.934  
  bij een begroot tekort van € 142.181.  
 
2. Jaarrekening 
Inventaris Er werden in dit jaar tweedehands vergaderstoelen aangeschaft.  
 
Voorraden Besloten is de voorraden op 0,- te waarderen. 
 
Beleggingen Het beleggingsresultaat (na kosten) van de portefeuille bij Van Lanschot bedroeg € 72.215 

(ca 4 %). Gedurende het boekjaar is € 215.000 aan de portefeuille onttrokken. Dit is als 
volgt toe te lichten: in de loop van 2014 liet zich aanzien dat – na een aantal jaren van 
dalende rente en goede resultaten op de obligatieportefeuille – het rendement op 
obligaties sterk terug zou lopen. Daarom is in het laatste kwartaal van 2014 besloten 

  € 200.000 aan de beleggingsportefeuille te onttrekken en wisselen van defensief naar 
neutraal profiel met een bijbehorend kleiner aandeel obligaties. Van genoemde € 200.000 
is voor € 100.000 belegd in certificaten Triodos. Het rendement daarop bedraagt ca 4,5%. 
De resterende € 100.000 is geplaatst op een spaarrekening en wordt gebruikt om de 
benodigde liquiditeiten aan te vullen. Op balansdatum resteert op deze rekening nog € 
78.250. In bijlage A vindt u het overzicht van de portefeuille bij Van Lanschot. Het verschil 
in de tellingen tussen Bijlage A en de jaarrekening Van Lanschot effecten (post 02) ad 
€ 1.775.381 zit in de liquiditeiten binnen de portefeuille die in de jaarrekening te vinden 
zijn onder post 13 ad € 25.802  zodat de totale portefeuille in Bijlage A per 31-08-2015 
uitkomt op € 1.801.183.  
 

P.A.H. de Boerfonds 
  Dit jaar is aan mentoraat voor voorgangers € 152,- uitgekeerd. Het restant van € 113.274 
  is gereserveerd voor vervangingskosten van de voorganger bij ziekte. 
 
Reservering opgeheven afdelingen 
  Er zijn dit jaar geen reserveringen van opgeheven afdelingen vrijgevallen. Bijgekomen is 
  het saldo van de opgeheven afdeling Elburg 2014/2015 ad € 6.220. 
 
Afdracht afdelingen 
  De afdracht van de afdelingen is € 5.032 lager dan begroot door o.a. afname van het  
  aantal leden. De tendens van een dalend ledenaantal zet zich helaas onverminderd voort. 
  In bijlage B vindt u het overzicht. 
 
Personeelskosten 
  De kosten van het personeel zijn nu lager dan het resultaat van 2014/2015. Dat komt  
  omdat de salarissen voor projecten uit deze post zijn gehaald en onder projecten zijn  
  toegevoegd. 
 
Ruimte/Mens & Tijd 
  De kosten van blad Ruimte/Mens & Tijd zijn omhoog gegaan mede door stijging van druk- 
  en verzendkosten. In juli heeft de stichting Blad Zwingli besloten de kwartaalbijdrage stop 
  te zetten.  
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Stichting Opleidingsinstituut 
Op basis van onze overeenkomst met het Opleidingsinstituut is gedurende de periode 
2014/2015 en 2015/2016 jaarlijks € 2.500 beschikbaar, waarvan € 1.500 vaste bijdrage en  
€ 1.000 op basis van een projectvoorstel voor bijscholing door OVP. De vaste bijdrage is 
uitgekeerd en van de projectbijdrage is geen gebruik gemaakt. 

 
Jeugdwerk 
 Vrijzinnigen Nederland heeft een subsidie van € 1.500 aan de website Zin in Opvoeding 

ter beschikking gesteld. Dit is een nog driejarig project van Vrijzinnigen Nederland, 
Algemene Doopsgezinde Sociëteit , de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten en het 
Apostolisch Genootschap. De totale toegezegde subsidie bedraagt € 2.200 per jaar. De 
Vereniging voor Vrije Geloofsopvoeding stelt de resterende € 700 ter beschikking. 

 
Verwante organisaties 

De kosten zijn hoger dan begroot omdat de organisaties hun bijdragen hebben verhoogd. 
Raad van Kerken (€ 1.625), CIO (€ 905), ICUU (€ 2.565), IARF (€ 320) en IKOS NPB  
(€ 1.090). De bijdrage voor IKOS NPB is dit jaar onttrokken uit het legaat 
Godsdienstonderwijs waardoor het totaal verwante organisaties uitkomt op € 5.415. 
 

Subsidie VPSB voor het ouderenpastoraat 
Door de VPSB is een bedrag van € 90.000 ter beschikking gesteld, waarvan een deel voor 
en een deel na balansdatum is ontvangen. Dienovereenkomstige bedragen zijn ook 
uitgekeerd aan de afdelingen.  

 
Giften en projecten  

De Stichting Seniorenhuisvesting Zuid Veluwe heeft een gift gegeven voor de afronding 
van het project Anne Zernike. En tevens voor het aantrekken van de hoogleraar en het 
vrijzinnig netwerk van hoogleraren. Beide projecten worden voor de St. Stimulering 
Vrijzinnig Gedachtegoed gerealiseerd, waarbij ons landelijk bureau een deel van de 
uitvoering verzorgt. Van de VPSB is een gift ontvangen van € 100.000. Het bestuur heeft 
besloten hiervan een reserve te vormen ten behoeve voor een nieuw Project 
communicatie 2.0 (looptijd september 2015 t/m augustus 2017). 

 
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2014-2015 (€ 21.934) als volgt te bestemmen: 
€   21.934  resultaat boekjaar 2014-2015 (  21.934) 
€ 100.000  toe te voegen aan de nieuwe reserve Project communicatie 2.0 (- 78.066) 
€  45.952  te onttrekken aan de Innovatiereserve (- 32.114) 
€      152  te onttrekken aan de P.A.H. de Boerreserve (- 31.962) 
€  31.962  ten laste te brengen van het eigen vermogen. (0) 
 
H. Rijkenpenningmeester 
IBAN nummers t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB per 31 augustus 2015: 
  Van Lanschot rekening courant   NL04 FVLB 0699 4619 01 
  Van Lanschot deposito spaarrekening  NL04 FLVB 2016 7650 38 

    ING zakelijke rekening    NL28 INGB 0000 0099 92 
    ING zakelijke spaarrekening   NL28 INGB 0000 0099 92 
 
  Beleggingsrekeningen t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB per 31 augustus 2015: 
    Van Lanschot BeleggersRekening  700.04.01.575 
     Triodos zakelijk beleggen  100316501 
    Oikocredit     8197016 
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GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING 
Algemeen 
De financiële verslaggeving voldoet aan de grondslagen, zoals opgesteld door het bestuur.  
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 
genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 
 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 
 

Financiële vaste activa                                                                                                                                   
Beleggingen 

Ten beurze genoteerde aandelen,  aandeelopties en obligaties worden gewaardeerd tegen de 
beurskoers op balansdatum.  De in het boekjaar gerealiseerde en ongerealiseerde 
koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. 

 
Eigen beleggingen 

De aandelen/participaties/certificaten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. De in 
het boekjaar gerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste van het 
resultaat gebracht.   De ongerealiseerde koersverschillen worden ten gunste of ten laste 
van de herwaarderingsreserve gebracht. 
 

Leningen u/g      De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en  
  vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en  
  geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte  
  voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze  
  voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Vorderingen     

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 

Liquide middelen   
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging. 
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Bestemmingsreserves                                                                                                                                                    
De bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaalde reserves  en zijn  derhalve 
verantwoord onder Bestemmingsreserves.  Bestedingen vanuit deze bestemmingsreserve 
worden via de staat van baten en lasten en vervolgens via de resultaatbestemming 
onttrokken aan deze bestemmingsreserve. 

 
Volgens de statuten zal van ” Opgeheven afdelingen” een voordelig saldo van een afdeling 
na 10 jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat. Tot de genoemde 10 jaar is het 
voordelige saldo als rechtstreekse mutatie op de bestemmingsreserve ‘Opgeheven 
afdelingen’ verwerkt. 

 
Bestemmingsfondsen 

De bestemmingsfondsen zijn ontvangen bijdragen van derden waaraan door die derde 
een specifieke bestemming is gegeven. De bijdrage wordt verantwoord in het jaar van 
ontvangst of toekenning als bate in de staat van baten en lasten. Tegelijkertijd wordt een 
last verantwoord waarmee het bestemmingsfonds wordt gecreëerd. Bij besteding van het 
bestemmingsfonds worden de lasten rechtstreeks ten laste van het bestemmingsfonds 
gebracht, dus niet ten laste van de staat van baten en lasten. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit activiteiten en alle 

hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden 
bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten 
worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en 
lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 
Op basis van bestuursbesluiten kunnen toekomstige uitgaven ten lasten van de 
exploitatierekening worden verantwoord. Deze worden dan op de balans opgenomen als 
reserve. De daadwerkelijke uitgaven worden dan ten laste van deze reserve gebracht. 

 
Personeelsbeloningen  
  De pensioenregeling is ondergebracht bij de PGGM en is naar zijn aard een toegezegde 
  premie-regeling.   
 
Buitengewone baten en lasten           

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien 
uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in 
het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen 
voorkomen. 

 
Legaten                        

Legaten worden verantwoord in het jaar waarin ze worden ontvangen. 
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Verslag van de Financiële Commissie van advies 2014-2015 
                      1.    De Financiële Commissie van Advies , hierna te noemen de Commissie, wordt, zo 

staat in art. 34 van het Algemeen Reglement, door het Hoofdbestuur geraadpleegd 
over het financiële beleid en beheer. E.e.a. is  nader in dat Reglement uitgewerkt. 
 

                     2.  De samenstelling van de Commissie is conform het Reglement en bestaat uit de heren 
   B. de Vries en D. Ruys. 
 

        3.  In het boekjaar is de organisatie van het financiële beheer, zoals die 
  in het vorige boekjaar is doorgevoerd, nader uitgekristalliseerd in dialoog met het  
  Kantoor Kerkelijke Administratie(KKA) en Van Ree Accountants. 
 

        4.  De samenwerking met KKA en het Landelijk Bureau ( lees: mevr. Elsbeth Goettsch) 
  verloopt voortreffelijk, terwijl de penningmeester, de heer Harry Rijken, nu de handen vrij 
  heeft het (financiële) beleid inhoud en vorm te geven. 
 

        5.  Ook dit jaar is vanwege het (geringe) niveau van de administratieve organisatie door de 
  accountant een zogenaamde beoordelingsverklaring afgegeven. 
 

        6.  Wederom adviseert de Commissie het Bestuur om zowel de Statuten  als het Algemeen 
 ` Reglement te actualiseren. 
  Het beleggingsstatuut heeft inmiddels de status van Concept en nadert de eindstreep. 
  Voorts adviseert de Commissie om te onderzoeken of het vermogensbeheer, dat nu is  
  ondergebracht bij van Lanschot Bankiers, voor een groter deel  onder gebracht kan  
  worden bij de Triodos Bank. 
  Dit zal evenwel een moeizame afweging zijn tussen rendement en duurzaamheid. 
 

        7.  Op grond van de stukken die de Commissie ter kennis zijn gebracht, de concept- 
  jaarstukken, de begroting en het rapport van de accountant, gevoegd bij de gesprekken 
  die de Commissie met alle belanghebbenden heeft gehad, is de Commissie van mening u 
  te adviseren het Bestuur voor het gevoerde financiële beheer en beleid m.b.t. het  
  afgelopen boekjaar decharge te verlenen. 
 
 
  De Financiële  Commissie van Advies  
  W.G.                                                    W.G 
  B. de Vries                                         D. Ruys 
 

  



Jaarverslag 2014 – 2015 Vrijzinnigen Nederland 
42 

  



Jaarverslag 2014 – 2015 Vrijzinnigen Nederland 
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

   BEGROTING  

  2015-2016 

  



Jaarverslag 2014 – 2015 Vrijzinnigen Nederland 
44 

TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 

Inleiding Mede gezien de financiële situatie ven veel afdelingen zal dit jaar geen   
  contributieverhoging worden voorgesteld. Het bereiken van een sluitende  
  begroting zal ook in 2015-2016 niet haalbaar zijn, dus het resultaat uit vermogen 
  (PM opgenomen bij Financiële baten) blijft onverminderd hard nodig. Met  
  instemming van de algemene vergadering zal er wel een project gestart worden 
  om een nieuw lokaal en landelijk verdienmodel te ontwikkelen. 
 

Baten landelijke organisatie 
- Afdrachten/contributies 
  Het bestuur heeft de bijdrage gelijk gehouden op 2014-2015. Dit leidt echter wel 
  tot verminderde opbrengst uit de afdelingen vanwege afnemende ledenaantallen. 

 

Lasten landelijke organisatie 
- Personeelskosten 
  Hier zijn de kosten vermeld voor de vaste formatie. Daarnaast is een bedrag voor  
  deskundigheidsbevordering opgenomen van € 4.000. De personeelskosten voor  
  tijdelijke formatie, bedoeld voor uitvoering van projecten, is onder Projecten begroot. 

 

Lasten landelijke activiteiten 
 - Ruimte/Mens & Tijd 
  De bijdrage voor het kwartaalblad Ruimte/Mens & Tijd is gelijk gebleven aan vorig 
  jaar. Een deel van de kosten zal worden gedragen door het communicatieproject. 

 
- Verwante organisaties 
  De bijdragen aan de Raad van Kerken, CIO, ICUU en IARF zijn ten opzichte van  
  voorgaande jaren niet verhoogd. De bijdrage van IKOS NPB wordt uit het legaat 
  Godsdienstonderwijsfonds gefinancierd. 
 

- St. Opleidingsinstituut 
  Overeenkomstig de meerjarenovereenkomst met het Opleidingsinstituut is  
  € 2.500 opgenomen, waarvan € 1.500 vaste bijdrage en € 1.000 op basis van  
  projectvoorstellen. 
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- Conventkosten 
   Het gereserveerde bedrag is gelijk gebleven aan het jaar 2014-2015. 
 

- Zinweb/Zinprofiel 
  De bijdrage voor Zinprofiel is voor dit jaar vastgesteld op € 2.750.  
  De samenwerking met st. Zinweb wordt in principe per 31 december 2015  
  stopgezet. De participanten hebben de stichting hiervan op de hoogte gebracht.  

- Jeugd en Jongerenwerk 
  Per september 2013 is de website Zin in opvoeding van start gegaan. Vrijzinnigen 
  Nederland heeft voor 4 jaar een bijdrage van € 2.200 toegezegd per jaar voor dit 
  project. De vereniging betaald hiervan € 1.500 en de overige € 700,- wordt  
  gedragen door de Vereniging voor Vrije Geloofsopvoeding NVVZ. 

 
Overige lasten 
- Innovatiesubsidie afdelingen 
  In de reserve Innovatiesubsidie afdelingen resteert nog € 54.048.  
  Na evaluatie zal het bestuur met voorstellen komen om deze subsidie c.q. reserve 
  te handhaven of te beëindigen. 
 
 
- Reserve nieuw beleid 
  In het verlengde van de clustergesprekken wordt nieuw beleid gemaakt. De eerste 
  tekenen daarvan zijn de voorstellen voor een zestal projecten. Aan de algemene 
  vergadering wordt voorgesteld een reserve te vormen van € 60.000 waaruit nieuw 
  beleid en projecten kunnen worden bekostigd. 
 
 
- Diverse projecten 
  Projecten worden in principe alleen uitgevoerd als daar externe financiering voor 
  is gevonden. Bijlage C biedt een overzicht van de projecten 2015/2016 waarvoor 
  op balansdatum al financiering is toegezegd. 

  Het Project communicatie 2.0 wordt gefinancierd met de gift van VPSB, die  
  daartoe is omgezet in een reserve. 

 

  H. Rijken 
  penningmeester 
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Bijlage A Specificatieoverzicht Effectenrekening Van Lanschot 
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Bijlage B Afdrachten afdelingen 2014/2015 

 

 

 
  

Bijlage B 2014/2015 2014/2015 contributie contributie
leden begunst. vrienden totaal 2014/2015 2013/2014

Ameide/Tienhoven 21 21 € 630,00 € 660,00
Amerongen/Leersum 18 3 7 28 € 735,00 € 885,00
Amstelveen 3 3 € 90,00 € 90,00
Apeldoorn 30 30 € 900,00 € 1.020,00
Arnhem 10 10 € 300,00 € 330,00
Baarn 50 50 € 1.500,00 € 1.860,00
Bennekom 150 73 1 224 € 6.705,00 € 7.125,00
Bilthoven 267 € 8.010,00 € 8.400,00
Brielle 38 25 16 79 € 2.130,00 € 2.190,00
Brummen/Ijsselstreek 54 54 € 1.620,00 € 1.680,00
Dedemsvaart 13 13 € 390,00 € 540,00
Doorn 41 41 € 1.230,00 € 1.290,00
Driebergen 58 23 81 € 2.430,00 € 2.850,00
Ede 64 8 72 € 2.160,00 € 2.100,00
Eibergen 40 12 52 € 1.380,00 € 1.710,00
Elburg 18 10 1 29 € 855,00 € 1.245,00
Harderwijk 18 € 600,00 € 600,00
Hardinxveld 49 2 51 € 1.530,00 € 1.740,00
Hattem 67 6 73 € 2.190,00 € 2.190,00
Heerde 37 37 € 1.110,00 € 1.350,00
Hilversum 71 4 75 € 2.250,00 € 2.340,00
Huizen 19 23 42 € 915,00 € 930,00
Laren/Blaricum en Weesp e.o. 46 2 3 51 € 1.485,00 € 1.800,00
Lunteren 64 23 2 89 € 2.640,00 € 2.610,00
Maarssen/Breukelen 15 5 20 € 525,00 € 600,00
Maassluis/Maasland 10 8 18 € 360,00 € 465,00
Midden-Drenthe 122 2 124 € 3.720,00 € 4.080,00
Naarden/Bussum 66 € 1.635,00 € 1.785,00
Oost-Twente 49 8 1 58 € 1.725,00 € 1.905,00
Oud-Beijerland 44 12 56 € 1.500,00 € 1.545,00
Renkum 54 14 68 € 2.040,00 € 2.025,00
Rhenen 40 18 58 € 1.740,00 € 1.890,00
Rijssen/Nijverdal 32 4 36 € 1.020,00 € 1.020,00
Rotterdam 8 8 € 240,00 € 240,00
Schiedam 88 7 95 € 2.745,00 € 2.730,00
Soest 70 1 71 € 2.115,00 € 1.890,00
Tholen 73 17 2 92 € 2.730,00 € 2.835,00
Varsseveld e.o. 422 € 11.970,00 € 12.480,00
Veenendaal 58 21 79 € 2.370,00 € 2.400,00
Velp 73 44 117 € 3.510,00 € 3.960,00
Voorburg 61 € 1.890,00 € 1.965,00
Wageningen 43 14 57 € 1.710,00 € 1.710,00
Wassenaar 176 67 243 € 7.290,00 € 7.350,00
Westerkwartier 43 3 46 € 667,50 € 765,00
Woubrugge/Nieuwveen 24 € 720,00 € 780,00
Zeist 51 36 87 € 2.610,00 € 2.790,00
Zuid-Kennemerland 33 2 20 55 € 1.350,00 € 1.590,00
correcties vorig jaar

2043 420 130 3451 € 99.967,50 € 106.335,00
Algemene Leden 124 124 € 4.452,00

3575 € 104.419,50
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Bijlage C Overzicht toezeggingen projecten 2015-2016 

  

Bijlage C
Periode 1-9-2015 t/m 31-8-2016 toegezegd uren WH uren EG kosten uren WH uren extern kosten uren extern overige kosten

3 VUN SVG 02 2014-2015 VUN 12 2.750,00 40 0 2.600,00 0 0,00 150,00
4 St SVG SVG 02 2014-2015 VERG 12 2.600,00 40 0 2.600,00 0 0,00 0,00
5 Confer VVSVG 02 2014-2015 DG 6 10.286,25 45 2.925,00 15 1.361,25 6.000,00

8 Magazine Mag 03 2015 1 14.000,00 0 0 6.637,00
Totaal periode 29.636,25 125 0 8.125,00 15 1.361,25 12.787,00 = 14.148,25

7 com 2.0 com 06 2015-2018 12 50.000,00 182 0 11.830,00 736 18.400,00 28.800,00
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    Algemene Vergadering 
                          22 november 2014 
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Verslag van de 153e Algemene Vergadering 
gehouden te Amersfoort 
22 november 2014 
 
 Aanwezig: 85 personen 
 
1. Welkomstwoord  

Mevrouw Ineke Jacobsen Jensen, voorzitter van de landelijke vereniging, heet de 
aanwezigen welkom te Amersfoort. Niet in een afdelingsgebouw maar wel de 
eerste keer dat de Algemene Vergadering plaatsvindt in de gemeente waarin het 
landelijk bureau is gevestigd. 

 
2. Meditatieve opening  
  door mevrouw drs. Wies Houweling, algemeen secretaris 

Mevrouw Houweling stelt de vergadering het thema van de Algemene 
Vergadering voor, namelijk verdraagzaamheid.  

 
3. Opening 

Mevrouw Ineke Jacobsen Jensen, voorzitter van de landelijke vereniging, heet 
iedereen en in het bijzonder de ereleden en genodigden van harte welkom. Er 
wordt een moment van stilte in acht genomen voor de overledenen. 

 
4. Benoeming van de commissie ter beoordeling van voorstellen (art. 11) 

Op voordracht van het landelijk bestuur worden hierin door de vergadering 
benoemd: mevrouw Grietje van der Voet (Rhenen), de heer Diederik von 
Meyenfeldt (Bilthoven) en de heer Menno Keizer (Aan de Regge/Rijssen). 

 
5.Verslagen van de  Algemene Vergaderingen 
  De verslagen van de 151e en 152e Algemene Vergaderingen 

• 23 november 2013 te Lunteren   
• 10 mei 2014 te Rotterdam 

  worden zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
6. Ingekomen stukken en mededelingen 

De secretaris, Feiko Prins, meldt dat er een brief van de Kringoverleg Achterhoek-
Twente is  binnengekomen met voorstellen met betrekking tot de agendapunten 8 
en 13.a. Hij heeft de brief in handen van de commissie artikel 11 gesteld. 
Diederik von Meyenfeldt vraagt namens de commissie een moment van schorsing 
van de vergadering zodat hij nader overleg kan hebben met de leden van de 
commissie. 
Ineke Jacobsen Jensen stelt voor de schorsing na de behandeling van het 
jaarverslag 2013-2014 in te lassen. 

 
  



Jaarverslag 2014 – 2015 Vrijzinnigen Nederland 
59 

7. Jaarverslag 2013-2014 
Ineke Jacobsen Jensen, voorzitter, stelt voor het verslag per pagina te behandelen. 
Helaas ontbreekt de paginanummering. Zij zal ook haar mededelingen meenemen 
bij de behandeling. 
Feiko Prins, secretaris,  wil bij het punt ondersteuning afdelingen melden dat het 
landelijk bestuur in september heeft besloten om met regelmaat het land in te 
gaan. 
Grietje van der Voet (Rhenen) is van mening dat deze opmerking formeel niet in 
dit jaarverslag thuishoort. Het is een besluit na afsluiting van het verenigingsjaar. 
Feiko Prins antwoordt dat het meer een aanvulling dan een toevoeging betreft. 
Jan Meerdink (Eibergen) is het niet eens met de opmerking dat de ANBI gegevens 
al op de lokale website vermeld moeten worden. Er is eerder gemeld dat dit pas 
per 1 januari 2015 verplicht is en daarom hier verkeerd vermeld staat. 
Willem Würdemann, landelijk bestuur, is belast met de regeling rondom de ANBI 
en meldt dat bij vergadering van 21 november j.l. definitief is vastgelegd dat de 
CIO partners per 1 januari 2015 moeten publiceren en dat de officiële 
publicatiedatum is vastgesteld op 1 januari 2016. 
Ineke Jacobsen Jensen benadrukt dat het voor allen belangrijk is om zich aan deze 
data te houden omdat anders voor de hele vereniging de ANBI status in gevaar 
kan komen. 
Piet Crucq (Elburg) heeft naar aanleiding van het punt 3.1., Voorzitters- en 
functionarissenoverleg, de vraag waarom de vrijzinnige organisaties niet 
gezamenlijk de postercampagne, die de Remonstranten hebben gelanceerd, 
hebben aangepakt. 
 Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat er zeker gepraat wordt over wat er samen 
gedaan kan worden maar dat men rekening moet houden met de afkalving die ons 
allen treft waardoor men zich ook meer terugtrekt in de eigen organisatie. Wat 
ons wel bindt is  bijvoorbeeld de Inspiratiedag. Die wordt op 18 april 2015 in 
Utrecht gehouden en heeft als thema Connected. Dat is ook het thema van het 
overleg van voorzitters en functionarissen want zij houden zich bezig met wat men 
kan betekenen voor het overstijgende niveau. 
Ineke Jacobsen Jensen wijst op het punt 3.2, Stichting Stimulering Vrijzinnig 
Gedachtegoed,  en is verheugd te kunnen melden dat de concept advertentie 
gereed is en na accordering door de Universiteit van Humanistiek digitaal zal 
verschijnen. In het voorjaar 2015 zal dan hopelijk de nieuwe hoogleraar vrijzinnige 
spiritualiteit en humanistiek worden benoemd. 
Aart van Lunteren (voorganger) vraagt waarom het Opleidingsinstituut voor 
theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief 
(OVP) als gerenommeerd opleidingsinstituut hierbij niet is betrokken. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat dit project een samenwerking is tussen 
Remonstranten, Doopsgezinden en Vrijzinnigen Nederland dat al vijf jaar loopt. De 
stichting Seniorenhuisvesting Zuid Veluwe heeft middelen beschikbaar gesteld 
voor een vrijzinnige hoogleraar op voorwaarde dat er door deze drie partners 
gedragen wordt.  Als de hoogleraar eenmaal benoemd is, zal er zeker contact 
worden gezocht met het Opleidingsinstituut. 
Ineke Jacobsen Jensen meldt bij punt 5.5, Zinweb, dat er bestuurlijk overleg heeft 
plaatsgehad met Zinweb omdat wij als dragende partner hebben geconstateerd 
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dat de zichtbaarheid van de deelnemende partners minimaal is op de website. 
Vanwege onze substantiële bijdrage is een jaarlijks bestuurlijk overleg van belang 
omdat het bestuur van Zinweb dan verantwoording kan afleggen wat men met de 
subsidie heeft gedaan. Zinweb is tenslotte het communicatiekanaal voor 
vrijzinnigen in Nederland. Een volgend overleg zal plaatsvinden met alle 
subsidiegevers van Zinweb. 
Martin Roos (erelid) vraagt bij punt 6.2, project Archief, of men toegang heeft tot 
het archief. 
Wies Houweling, algemeen secretaris, antwoordt dat de heer Krijger voor zijn 
onderzoek wel het weekblad De Hervorming op het kantoor heeft kunnen 
onderzoeken maar het archief is nog niet ontsloten. 
Thom-Eric Krijger, genodigde, meldt dat De Hervorming tussen 1873 en 1934 het 
opinieweekblad van de Nederlandse Protestantenbond is geweest. Hij onderzoekt 
het gedachtegoed van de NPB tussen 1870 en 1940. 
Leo Kool (st. Allegoeds) vraagt bij het verslag van de Stichting Allegoeds in de 
eerste zin Ellegoed te lezen als Allegoeds. 
Roeli Olthof-Hazekamp (erelid) meldt dat in de inhoudsopgave een storende fout 
staat begroting 2013-2014 moet zijn 2014-2015. 
Jan Siepel (Bennekom) wil het bestuur complimenteren met het jaarverslag. Er is 
veel gebeurd in het afgelopen verenigingsjaar. 
Jan Meerdink (Eibergen) wil naar aanleiding van de eerste brief van de kring 
Achterhoek Twente weten wat de reacties waren van de 10 afdelingen die 
gereageerd hebben. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat de antwoorden meegenomen worden in de 
clustergesprekken die het volgende verenigingsjaar worden gehouden met de 
afdelingen. Daar worden alle problemen geïnventariseerd. In de 
bestuursvergadering van december zal het bestuur het bezoekplan vaststellen en 
de afdelingen informeren. Er wordt voor de bezoeken twee jaar uitgetrokken 
omdat het vaststellen van plannen veel tijd in beslag neemt.  
Henk Blokland (Laren/Blaricum en Weesp) is zeer verheugd dat het landelijk 
bestuur naar de afdelingen toe gaat.  
Het jaarverslag 2013-2014 wordt in achtneming met de opmerkingen vastgesteld. 

 
Schorsing van de vergadering 

Feiko Prins, secretaris, meldt dat de Kringoverleg Achterhoek-Twente een brief 
heeft geschreven waarin geconstateerd wordt dat er twee tegengestelde 
ontwikkelingen te zien zijn. Afdelingen krijgen het steeds moeilijker terwijl het 
landelijk vermogen groeit. Het voorstel om het positieve resultaat toe te voegen 
aan het vermogen delen zij niet. Zij stellen voor om bij punt 13.a een deel van het 
resultaat te gebruiken om de contributie per afdelingslid te verlagen tot € 15,- en 
ook de contributie voor 2014-2015 vast te stellen op € 15,-.  Bij punt 14 begroting 
2014-2015 constateert men dat het aantal leden te klein is om de kosten van een 
landelijk bureau met 2 fte bezetting te bekostigen. Zij vragen deze situatie in 
evenwicht te brengen bij de begroting 2015/2016. 
 
Diederik von Meyenfeldt antwoordt namens de commissie dat de voorstellen van 
het Kringoverleg Achterhoek-Twente niet in overeenstemming met de statuten en 
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algemeen reglement zijn ingediend. De commissie heeft daarom besloten de 
voorstellen niet in stemming te brengen. Wel is de brief relevant in het kader van 
het voortbestaan van de vereniging en vraagt het landelijk bestuur op korte 
termijn met de afdelingen in gesprek te gaan om samen te beslissen over de 
toekomst. 
Ineke Jacobsen Jensen dankt de commissie en neemt het advies ter harte. De brief 
zal worden meegenomen bij de gesprekken met de afdelingen. 

 
8. Rekening en verantwoording over het verenigingsjaar 2013-2014 

Feiko Prins, secretaris en vervangend penningmeester in verband met de 
afwezigheid van Harry Rijken, loopt aan de hand van een PowerPoint presentatie 
de jaarrekening door. 
Marianne Geervliet, Voorburg/Lisse/Sassenheim, vraagt naar de opmerking van de 
voorzitter van de afdeling in het voorzitters- en penningmeestersoverleg waar hij 
aandacht heeft gevraagd voor het reserveren van vrijgevallen gelden van 
opgeheven afdelingen voor afdelingen in moeilijkheden. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat de vraag van de voorzitter Simon van 
Proosdij inderdaad dat voorstel heeft gedaan. Als antwoord is gegeven dat het 
landelijk bestuur zijn voorstel meeneemt in de fundamentele beleidswijziging 
maar dat men met elkaar een dergelijk besluit moet nemen.  

 
9a. Verslag van de Financiële Commissie tot onderzoek van de rekening en  
      verantwoording van het afgelopen jaar 

Ineke Jacobsen Jensen verwijst naar het verslag in het jaarboek. Zij vraagt de 
vergadering of zij het advies van de commissie om de statuten en algemeen 
reglement tegen het licht te houden, kan ondersteunen. De vergadering gaat 
akkoord. 
 

9b. Voorstel  goedkeuring jaarrekening 
De jaarrekening 2013-2014 wordt door de vergadering goedgekeurd en decharge 
wordt verleend aan penningmeester en landelijk bestuur.  

 
10. Aftreden en benoeming van leden van de Financiële Commissie 

Ineke Jacobsen Jensen meldt dat de heren D. Ruys en B. de Vries bereid zijn nog 
een jaar zitting te nemen in de financiële commissie. Zij vraagt de vergadering of 
zij akkoord kan gaan. De vergadering gaat akkoord.  
 

11. Voortgang beleid 
Ad Soutendijk (Brielle) vindt het jammer dat nu het oude maar aangepaste 
beleidsplan ter vergadering voorligt. Dit plan is 'an sich' niets nieuws. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat de voorstellen van de werkgroep 
beleidsplan mee genomen worden in de gesprekken met de afdelingen om te 
komen tot een nieuw beleidsplan 2016 - 2020. Kan de heer Soutendijk daar mee 
leven? 
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Ad Soutendijk is van mening dat een beleidsplan een globaal plan is van waar we 
heen willen. Een jaarplan kan de invulling waarin ook de afdelingen kunnen 
aangeven van wat we dat jaar willen bereiken. 
Ineke Jacobsen Jensen stelt dat er gesprekken gaan worden gevoerd waarin het 
gesprek open ingezet wordt. 
Jan Meerdink (Eibergen) mist doelstellingen, evaluatiepunten en evaluatiedata van 
de plannen die we willen bereiken. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat de heer Meerdink daar gelijk in heeft. Maar 
we hebben met elkaar afgesproken hebben om met elkaar over het interne beleid 
te praten. In de Regionale Bijeenkomst in Bennekom kwam daar ook de 
verbreding van ons geluid noodzakelijk is. Dat alles is nog abstract en het is goed 
met elkaar af te spreken dat wij met elkaar deze plannen neerzetten. Er wordt in 
dat jaar weer meer gewerkt aan de professionalisering van plannen en de 
evaluatie daarvan. 
Ineke Jacobsen Jensen vraagt de vergadering akkoord te gaan met het voorstel om 
het verlengde beleidsplan voor de komende twee jaar vast te stellen. 
De vergadering gaat akkoord. 

 
12. Opleidingsinstituut 

Ineke Jacobsen Jensen meldt dat er een feestje gevierd kan worden. Met het 
Opleidingsinstituut is men gekomen tot het uitwerken van de intentieverklaring 
tot een overeenkomst voor de komende twee jaar waarmee afspraken zowel 
financieel als inhoudelijk zijn vastgelegd zodat er een nieuwe start in de relatie 
tussen beide organisatie een feit is. Daarnaast is onze onvoorwaardelijke steun 
aan het Opleidingsinstituut toegezegd om het instituut te helpen om financiering 
bij derden te vinden om het voortbestaan te garanderen. 
Rob Kracht, voorzitter Opleidingsinstituut, is blij met de overeenkomst maar stelt 
wel dat het instituut met de overeenkomst financieel inlevert en dus moet worden 
gedekt door derden. 
Het instituut leidt 40 mensen op die ook de vervolgopleiding bij de hogeschool 
InHolland volgen. Alleen InHolland is aan het saneren en dus moet er een nieuwe 
hogeschool gevonden worden. Het instituut heeft wel als compliment gekregen 
dat men opleidt in het licht van levensbeschouwing in de 21ste eeuw. Hij is blij met 
de steun van de vrijzinnigen en ziet de toekomst de komende twee jaar positief 
tegemoet. 
De verklaring wordt ter vergadering ondertekend. 
Ineke Jacobsen Jensen overhandigt de heer Kracht een boek voor de bibliotheek 
van het instituut om de nieuwe relatie te vieren. 

 
13.a  Vaststelling van de jaarlijkse afdracht 2014/2013 (art. 20) 

Het voorstel is om de contributie voor afdelingen en de contributie voor algemene 
leden voor 2014/2015 te handhaven op niveau van 2011/2012. Het voorstel wordt 
aangenomen. 
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13.b  Vaststelling van het maximale bedrag dat een afdeling mag schenken  
 zonder  daarvoor toestemming te behoeven van het landelijk bestuur  
 (art. 11, lid b) 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel dit bedrag te handhaven op  
€ 5.000,-. 

 
14. Begroting 2014-2015  

Feiko Prins vraagt de vergadering of er opmerkingen zijn. 
Lydia van Ketel, algemeen lid, is verbaasd over de hoge bestuurskosten en wil ook 
een toelichting op de kosten voor deskundigheidsbevordering. Haar kosten voor 
permanente educatie zijn aanzienlijk minder. 
Feiko Prins antwoordt dat de bestuurskosten alle kosten omvat van bestuur, 
functionarissen en voorgangers. Het is een schatting. Bij de 
deskundigheidsbevordering gaat het om deskundigheid van de functionarissen. 
Dat is nooit eerder gebeurd met het is essentieel dat de functionarissen bij de tijd 
blijven. 
De vergadering gaat akkoord met de begroting 2014-2015. 

 
15. Aftreden en benoemen van leden van het landelijk bestuur 

- Ineke Jacobsen Jensen is aftredend. Zij geeft Feiko Prins het waarnemend 
voorzitterschap en verlaat de zaal. 
Feiko Prins meldt dat mevrouw Ineke Jacobsen Jensen zich voor vier jaar 
herkiesbaar stelt. Er zijn geen tegenkandidaten. Hij vraag de vergadering of men 
akkoord gaan met de herverkiezing. 
De vergadering gaat akkoord. 
- Sjoukje Bouwes Bavinck-v.d. Wal is aftredend en stelt zich beschikbaar voor een 
nieuwe termijn. De vergadering gaat akkoord. 
- Zandrie Albada, bestuurslid namens het Convent van Voorgangers is aftredend. 
Ineke Jacobsen Jensen meldt dat de heer Albada helaas wegens een begrafenis 
verhinderd is de vergadering bij te wonen. Zij spreekt hartelijke woorden uit aan zijn 
kant. Tonny Keizer zal het cadeau voor de heer Albada aan hem overhandigen. 
- Het Convent van Voorgangers draagt mevrouw A. Manenschijn-Ponsteen voor als 
lid van het landelijk bestuur. 
De vergadering gaat akkoord. 

 
16. Rondvraag  

- Martin Roos (erelid) vraagt of er nog plannen zijn om de Opzoomerprijs uit te 
reiken. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat dit jaar het niet het geval is maar houdt zich 
aanbevolen voor suggesties. 
- Jan Siepel (Bennekom) vraagt aandacht voor het essay van Tina Geels en Hans le 
Grand. Het essay wordt op 31 januari 2015 in Bennekom toegelicht. Het gaat om 
een nieuw perspectief voor de vrijzinnigheid. Besturen en afdelingen zijn van harte 
welkom de 31ste. Manuela Kalsky zal een inleiding houden. 
- Piet Crucq (Elburg) vraagt aandacht voor de afbouw van de ouderensubsidie naar 
een meer projectmatige aanpak van die subsidie. Zijn indruk is dat er meer vraag 
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naar gewoon pastoraat is dan projectmatige aanpak. Hij ziet dat meegenomen 
worden in de gesprekken met de afdelingen. 
Ineke Jacobsen Jensen antwoordt dat zijn vraag wordt meegenomen als onderdeel 
van de gesprekken met de afdelingen. 
- Aart van Lunteren (voorganger) refereert aan zijn opmerkingen van vorig jaar ten 
aanzien van het Opleidingsinstituut. Hij is blij met de gesloten overeenkomst. Hij 
heeft ook een voorstel voor een postercampagne: Bij ons mag je zelfs over God 
nadenken. 
- Wies Houweling, algemeen secretaris, meldt dat de afdelingen nieuwe aanvragen 
voor de innovatieprojecten kunnen indienen. Aanvragen dienen voor 15 april 2015 
binnen zijn zodat afdelingen voor 1 juni aanstaande antwoord krijgen. 
 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit het ochtend gedeelte. 
In de middag wordt een presentatie over de website gegeven en presenteren drie 
afdelingen hun innovatieplannen. 
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