Concept, (verslag wordt besproken in de ALV van 2019)
Verslag van de Algemene Ledenvergadering Vrijzinnig Hattem en Omgeving in de Notenhof,
zondag 13 mei 2018

1.Opening en mededelingen.
Bart Schutte opent om 11.45 de vergadering. Er zijn 31 leden. Bericht van verhindering van 7 leden.
2. Mededelingen
Bart stelt voor punt 8 Bestuurswisseling ten dele naar voren te halen.
Corrie Witte is bereid gevonden de plaats van Aart Wassing in het bestuur in te nemen. De leden zijn
daarover eerder nog geïnformeerd. Bij acclamatie wordt haar kandidaatstelling door de leden
bekrachtigd.
3.Ingekomen stukken
Zijn er niet
4.Verslag Algemene Ledenvergadering 23 april 2017
Wordt goedgekeurd.
5.Jaarverslag 2017
Bart staat even stil bij het punt Wereldgebedsdag. Gerdi Voskuil heeft jarenlang meegewerkt om die
te doen plaatsvinden, en heeft ook daarnaast veel binnen onze gemeenschap gedaan. Bart wil dat
onderscheiden met een bloemetje.
Op blz 4 wordt een ‘slip of the pen’ gecorrigeerd bij het punt Tweeluik. De naam van Chris Morssink
hoort daar niet thuis.
Met dank aan de secretaris wordt ook het Jaarverslag vastgesteld.
6. Rekening 2017, kascommissie, en begroting 2018
Penningmeester Bart Dane meldt dat hij zich bij het begin van het lustrumjaar vanwege de grootse
plannen zorgen heeft gemaakt. Maar die zorgen waren niet nodig want hij kan een overschot melen
over het afgelopen jaar van circa 1000€. Dit geweldige resultaat is te danken aan de jubileumbijdrage
van de leden, de opbrengst van deurcollectes bij de lezingen en de liefst 12.450 € aan subsidies.
Eenieder heeft die gegevens al thuis ontvangen. Uit de vergaderingen komen daarover geen vragen
of opmerkingen.
De kascommissie in de persoon van Henk Silwouden en Albertine de Hoop heeft de boeken
gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering verleent décharge aan het bestuur en de
penningmeester voor het gevoerde financiële beleid. Jan Hertsenberg vormt met Albertine de Hoop
de kascommissie over 2018, met Henk als reserve.
De begroting 2018 vraagt een lichte stijging opbrengst van de ledenbijdrage. Chris Morssink doet
navraag over de gang van zaken bij bijzondere diensten. Bij een overlijden worden de kosten in
rekening gebracht. Zijn er ook nog andere situaties waar dit speelt? Het bestuur zal zich hierover
beraden en eventueel met een voorstel komen.
De leden stemmen in met de begroting. Bart dankt ook Danielle Schoemaker, en Chris Morssink.
7. Beleidsplan 2018-2020

Bart Schutte geeft aan dat ook in een kleine gemeenschap als de onze een beleidsplan toch wel
degelijk van nut is. Weliswaar worden ook landelijk de nodige beleidsplannen gemaakt, en kon bij het
huidige beleidsplan doorgebouwd worden op wat er uit voorgaande jaren lag, toch was een nieuw
beleidsplan waardevol; hetgeen bijvoorbeeld bleek bij de passage ‘wat inspireert ons’.
Jannes Hoeksema, onze oud-secretaris, heeft desgevraagd een reactie op papier gezet (hij kon er
vandaag niet bij zijn).
Grada Schutte vraagt hoe het staat met ons ‘derde testament’. Bart ligt toe wat met die term
bedoeld wordt : het vastleggen van inspirerende inhoud uit boeken, muziek, poëzie, kunst e.d., naast
onze vaste bron, de Bijbel. Dit krijgt in dit bestuur vorm doordat het begin van elke vergadering een
van de bestuursleden een inhoudelijke bijdrage verzorgt, met als rode draad: ”wat heeft jou
geïnspireerd, en wat wil jij ons daarvan meegeven”. De term 3e Testament is pretentieus , natuurlijk
en daarom heeft dit nu de werktitel bronnenboek. Ook leden zouden in de toekomst een bijdrage
kunnen leveren, in een viering
Berthe Dane vraagt wat het bestuur vindt van de suggestief van Jannes Hoeksema om te spreken
over ‘bijeenkomsten’ op de zondagochtend, en niet over ‘vieringen’. We zijn het met elkaar eens dat
het laatste
de voorkeur verdient; het heeft een spirituele betekenis, we zijn een
geloofsgemeenschap; niet alleen een vereniging.
Etje Verhagen vraagt aandacht voor externe communicatie, meer dan alleen het stukje van Foekje in
de Dijkpoorter. Moderne media maken zoveel meer mogelijk. Bart neemt het mee naar het bestuur.
We realiseren ons dat het staat of valt met iemand die het bijhoudt. En dat ook 70 plussers er iets
aan hebben.
Bart werpt de vraag op of we als Vrijzinnig Hattem jaarlijks een bepaald thema zouden moeten
kiezen; waaraan dan in lezingen of vieringen 0ok aandacht wordt gegeven. Ook hierover zal in het
bestuur verder nagedacht worden.
Met deze bespreking is het beleidsplan 2018-2022 afgerond en vastgesteld.
8.Bestuurswisseling
Bart spreekt Aart Wassing toe, die te kennen gegeven heeft het bestuur te willen verlaten. Hij dankt
Aart hartelijk voor zijn belangrijke bijdrage aan het bestuur gedurende 5 jaren, waaronder ad interim
ook het voorzitterschap. Aart werkte mee aan de voorbereiding en uitvoering van de jubileumviering
Het project ATD 4e Wereld is twee jaar het goede doel waaraan we bijdragen. Aart coördineerde een
en ander, ook het indrukwekkende theaterstuk dat zij brachten. Bart noemde de rustige en
beschouwende wijze van spreken van Aart, waarvan niet alleen het bestuur maar ook onze
geloofsgemeenschap als geheel heeft mogen profiteren. Een afscheid betekent ook een stukje nieuw
leven dat daar op volgt. Aart had als inhoudelijke bijdrage in de laatste bestuursvergadering (zie het
‘bronnenboek’ hierboven) : Het Kerstgedicht van Freek de Jonge, gepubliceerd in Trouw 25 dec 2017.
Bart las het de aanwezigen in de ledenvergadering voor. (zie achteraan dit verslag). Bart dankte Aart
bijzonder hartelijk voor alles wat hij gedaan heeft voor onze geloofsgemeenschap, namens allen hier
aanwezig of niet aanwezig., en overhandigde hem een bloemstuk.
Aart reageerde met te zeggen dat hij met veel plezier 5 jaar in het bestuur heeft gezeten. We
hebben veel tot stand weten te brengen, we waren erg goed op elkaar ingespeeld; jammer om weg
te gaan , maar op een gegeven moment je een punt weten te zetten. Hij wenste Corrie veel succes.

9. Steunproject.

Na 2 jaar ATD 4e Wereld zijn we toe aan een nieuw project . Door Tineke Biewenga, Pieter Faber, Rika
Hertsenberg en Klaartje Bergman zijn suggesties ingediend . Achtereenvolgens:
±die niet meer thuis verzorgd kunnen worden en niet in een ziekenhuis worden opgenomen. Een
initiatiefgroep, mede vanuit de diaconieën van de kerken, is nu zover dat er een appartement voor
dit doel gehuurd kan gaan worden in de Bongerd. Voor alle inwoners van Hattem.
Vluchtelingenwerk in Syrië. De Stichting Humanitaire Hulp Syrië uit Enschede werkt sinds 2012 na
een periode van noodhulp meer en meer wederopbouw (gezondheidszorg, onderwijs,
voedselvoorziening, werkgelegenheid) . Het werkgebied ligt ten N.O van Aleppo. Men heeft dagelijks
toezicht op de projecten. Wilde Ganzen springt vaak bij, ANBI erkend.
De Regenboog in Amsterdam. Inloophuizen voor zorg-mijders. Rika heeft daar als vrijwilliger gewerkt
en is daar –bij monde van Bart – enthousiast over.
ATD 4eWereld, te overwegen is dit te verlengen met een jaar. Gezien ook de kwaliteit van hun
theaterproductie die we in Hattem hebben gehad.
Ook kwam aan de orde of het steunen van een goed doel niet beter individueel zelf kan gebeuren.
Met collectes zou dan gezorgd worden dat onze exploitatie dekkend is. Chris Morssink stelt voor de
2e collecte ook voor de eigen geloofsgemeenschap te bestemmen; de vergadering stemt daar niet
mee in.
Voorafgaand aan de stemming werd ook nog nagedacht of er niet beter op een ander
moment/andere manier gestemd kan worden; er zijn immers slechts 31 van de ± 70 leden aanwezig.
Besloten wordt de vier mogelijkheden in stemming te brengen: Hospice Hattem 9 stemmen;
Vluchtelingen Syrië 17; daarmee was stemming voor de 3e en 4e optie niet meer nodig. Op de vraag
van Chris Morssink (KLOPT DAT?) of we dan niet alsnog iets kunnen doen voor het hospice in Hattem
stelt Bart voor dat in het bestuur te bespreken.
10.Wandkleed
De vraag is of het wandkleed al of niet moet terugkomen nu de schermen in de zaal geplaatst zijn en
het wandkleed niet meer zichtbaar was. Het is destijds gemaakt door Dick Baauw. Het staat ook nog
in onze folder; het glas-in-lood raam bij onze stiltehoek is gemaakt mede n.a.v. het wandkleed, zij het
in een meer abstracte vorm. 14 van de 31 aanwezige leden blijken voorstander te zijn om het weer
op te hangen . Op voorstel van Bart wordt dit onderwerp nogmaals in het bestuur besproken. Ook
zal contact gelegd worden met de Notenhof óf we het in de zaal kunnen ophangen. Of het op de
muur van de koffiekamer zou kunnen is de vraag, gezien de zon. Van de zijde van de Emmaüskerk is
belangstelling getoond; dat zou dan in bruikleen moeten zijn.
11.Rondvraag
Voortaan s.v.p. geen ledenvergadering meer op de 2e zondag in mei, vanwege moederdag. Volgend
jaar bij voorkeur in april.
Gevraagd wordt naar het rooster van de organisten. Er is gekozen voor rouleren van Gerben Rorije,
Jan van Garderen en Noor van Duinen. Dat het orgel wordt afgewisseld met de piano ziet het bestuur
als goed.
Zonwering is nodig als er op de muur iets geprojecteerd moet worden. Er wordt over nagedacht en
er zal aan gewerkt worden.
Etje Verhagen meldt, mede namens haar man Michiel, dat ze zich als nieuw lid bijzonder hartelijk
ontvangen voelt. Bart dankt voor dit compliment.

Bart merkt op dat er ook wel eens minder positieve reacties zijn van mensen die hier nieuw zijn. Hij
stelt voor dat iedereen bij binnenkomst met een hand verwelkomd word door een bestuurslid. Maar
is dat niet dubbel-op, naast het welkom door Gerrie? Bij nader inzien lijkt een beter idee dat een
ieder bij het zitten gaan zijn of haar buurvrouw of buurman een hand geeft. Dat idee vindt
instemming, ook omdat een van de aanwezigen zegt als ervaring te hebben dat niet iedereen hier
altijd even toegankelijk is.
Over communicatie wordt door Gé Boerhaave nog opgemerkt dat het prettig is om als niet-Hattemer
toch de column van Foekje te lezen; ook door het gebaar dat je dat dan toegestuurd wordt. Bas zegt
toe dat voortaan te zullen doen aan alle niet-Hattemers . De column is overigens ook op de website
te vinden.
Bij de mededelingen had Bart gemeld dat Gerdi Voskuil stopt met haar werk binnen de commissie
voor de Wereldgebedsdag . Rika Hertsenberg is bereid gevonden haar op te volgen. Voorts meldt hij
dat Jeanne Ilsink topt als voorzitter van de contactcommissie.
Bart sluit de vergadering onder dankzegging aan ieder voor zijn of haar bijdrage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanhangsel, bij punt 8 hierboven, bestuurswisseling
Dit Kerstgedicht van Freek de Jonge (uit Trouw, 24 december 2017) werd in de bestuursvergadering
gebracht door Aart Wassing als bijdrage aan het ‘bronnenboek’ dat het bestuur bezig is te vullen.
Bart Schutte las dit gedicht bij het stoppen van Aart als bestuurslid van Vrijzinnig Hattem in de
ledenvergadering van 13 mei 2018.
We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijze niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch nooit goed
Wij laten wij ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed
We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie

bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint.
Freek de Jonge

