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Jaarverslag secretaris 2020-2021 

Voorwoord 
 

In dit jaarverslag van het bestuur van Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard over de 

periode 1-10-20 t/m 30-09-21, verantwoorden wij ons voor de resultaten die door 

gezamenlijke inspanning zijn bereikt. 

Een aantal zaken die afgelopen jaar belangrijk waren: 

Beperkingen door overheidsmaatregelen rondom het coronabeleid 

Daardoor zijn er wederom geen lijfelijke diensten van 19 juli 2020 t/m 13 juni 2021 

gehouden; op 22 december 2020 hebben we 1 livestream-dienst verzorgd. 

Podcasts. 
Aangezien het houden van een livestream dienst kostbaar is en we toch het contact met 

onze vrienden en leden regelmatig wilden onderhouden, is er besloten om podcasts te gaan 

produceren: een opname door de voorganger zelf verzorgd waarbij er muziek tussen wordt 

gemonteerd met een lengte van rond de 20 minuten. Via een link op onze website kon (en 

kan !) de dienst beluisterd worden. We hebben op die manier een 7-tal ‘uitzendingen’ 

gemaakt, met een frequentie van 2-3 weken. Deze podcasts zijn in 2021 ruim 400 keer (!) 

afgespeeld en werden gemiddeld 58 x per opname beluisterd. Opvallend was dat er 

gedurende de hele week geluisterd werd en ook nu nog een enkele keer. 

 

Herstart diensten en activiteiten. 
Vanaf 20 juni 2021 vond de herstart plaats met om de 14 dagen een dienst met 

inachtneming van het corona-protocol, d.w.z. hygiëne, 1,5 meter afstand, niet zingen en niet 

koffiedrinken na de dienst. Vanaf de startdienst in september 2021 werd er weer een 

wekelijkse dienst gehouden met mogelijk volledige bezetting. Als teken daarvan waren ook 

de stoelen weer teruggeplaatst in de kerk. 

Bij dezen een groot woord van dank aan iedereen die een bijdrage leverde om alle 

activiteiten te kunnen organiseren en voor de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn aan 

onze kerk en tuin, waardoor de afdeling kan blijven functioneren. 

Het bestuur 
Vanaf de jaarvergadering van november 2020 was de bestuurssamenstelling als volgt: 

✓ Dick Vermeij, voorzitter 

✓ Marleen Melis/Kees Boon (vanaf februari 2021), secretaris 

✓ Henk Dijkstra, penningmeester 

✓ Jorieke van Rikxoort, bestuurslid 

✓ Yvonne Mallander, bestuurslid 

✓ Jan Fransooijs, bestuurslid/tijdelijk secretaris 
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Bovenstaand bestuur kwam in de afgelopen periode zeven keer voor vergadering bij elkaar, 

de meeste keren via Zoom en Teams en sinds september 2021 weer lijfelijk, met daarnaast 

intensief contact via e-mail en WhatsApp.  

Ook was er twee keer een overleg tussen bestuur en de programmacommissie. De geplande 

vrijwilligersbijeenkomst tussen Kerst en Nieuwjaarsdag kwam helaas te vervallen.  

Het bestuur werd door vele actieve leden en vrienden ondersteund zoals: 

• De organisten 

• Bij deurdiensten 

• Koffiedrinken na de dienst en voorraad keuken 

• Organiseren van activiteiten door programmacommissie; cultureel, creatief of 

informatief 

• PR-activiteiten (o.a. persberichten, website, Facebook) 

• Samenstelling ‘Vrijzinnig Perspectief’ en Nieuwsbrieven 

• Omzien naar elkaar 

• Tuinonderhoud 

• Onderhoud van het kerkgebouw 

• Regelen verhuur gebouw 

 

De leden en vrienden 
Per 1 oktober 2021 staat de teller op 33 leden en 19 vrienden van VNHW. Twee leden zijn 

helaas overleden: in april Truus van Balen Blanken en in mei Jaap Verhagen.  

Mutaties bij de vrienden: 1 vriend heeft zijn lidmaatschap opgezegd en er is een 1 vriend 

bijgekomen. In maart overleed Fia Strijder-Hofman. 

Aantal kerkbezoekers en vieringen 

Zoals in het voorwoord al aangegeven waren er in de periode 1 oktober 2020 t/m juni 2021 

maar weinig echte diensten vanwege de beperkende overheidsmaatregelen zoals de 

lockdown en toen de maatregelen waren versoepeld heeft het bestuur besloten om het 

protocol te volgen, waarin o.a. is vastgelegd dat bezoekers op 1.5 m afstand moeten 

plaatsnemen waardoor er maximaal 18-20 personen passen in de kerkzaal. 

Het gehele jaar stond in het teken van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona. Dit 

betekende voor de diensten dat er 16 zijn doorgegaan t.g.v. deze beperkingen. De 

gemiddelde bezetting was 12 bezoekers. 

12 diensten zijn niet doorgegaan; hier zijn 1 livestream en 7 podcasts voor in de plaats 

gekomen. In dezelfde periode vond 1 Bijzondere Bijeenkomst plaats met 19 bezoekers. 9 

Bijzondere Bijeenkomsten zijn vervallen. 
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De Bijzondere Bijeenkomsten 
Deze bijeenkomsten worden door de PC op de eerste zondag van de maand georganiseerd. 

De eerste, en enige, betrof de Startzondag in september met het nieuwe jaarthema ‘Hoe 

anders’ waarin het programma voor het komende jaar werd toegelicht.  

 

Andere activiteiten 

· Serie bijeenkomsten “Cursus in Wonderen” door Erik Besteman 

· Leesclub, een succesvol initiatief van Rita Dijkstra en Marion van Onzen.  

· ‘Open Monumentendag’ 2021 heeft wel doorgang gevonden in Nederland, maar de eisen 

die de gemeente Hoeksche Waard aan de meewerkende monumenten stelden waren te 

complex om onze kerk daarvoor te kunnen aanmelden. 

 

Programmacommissie  

Met José van der Does, Rita Dijkstra, Hanny Koolschijn en Arie den Hoed bestond de PC uit 

vier actieve leden. Hanny Koolschijn en vanaf de Startzondag Arie den Hoed en Dick Vermeij 

waren respectievelijk contactpersoon van de PC en bestuur, als er onderling contact nodig 

was. Het gekozen jaarthema was ‘Hoe anders'.  

Op 3 oktober vond voor de eerste keer de Preek van de Leek plaats door Hessel Visser met 

als thema: “Hoe anders” - met als ondertitel: ‘de schepping in perspectief met geloof en 

wetenschap’, waarin hij een interessante uiteenzetting gaf over dit thema. 

 

Voorgangers 

Het preekrooster is ook afgelopen seizoen weer goed bezet geweest door meerdere 

voorgangers vanuit verschillende achtergronden; zowel Vrijz. Ned., Remonstranten, 

Doopsgezinden of de PKN. Met af en toe een nieuw gezicht daarbij. 

 

Pastoraal werk 

Het is nog steeds zo dat als daartoe een verzoek komt, er drie voorgangers uit de regio 

bereid zijn om professioneel pastoraat te verlenen, maar daarvan is tot nu slechts spaarzaam 

gebruik gemaakt.  

Een aantal mensen waren gekoppeld aan leden en vrienden om telefonisch contact te 

onderhouden en dit is nodig gebleken, zeker in tijden van corona. 

Diana Fransooijs verzorgt de kaarten voor leden en vrienden bij gelegenheden. 
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Vrijzinnig Perspectief 

Het kleurrijke Vrijzinnig Perspectief kwam weer vier keer uit, met actuele informatie over de 

afdeling, interviews en een overzicht van komende activiteiten. Leden, vrienden en VN-

afdelingen in de regio ontvangen het blad. De redactie is in handen van Dick Vermeij, met 

assistentie van Erik Besteman voor de opmaak en Sietske Knol redigeert de tekst. Over het 

algemeen is er voldoende ‘stof’, maar suggesties zijn altijd welkom.  

Het aantal adverteerders is stabiel, maar nieuwe zijn uiteraard welkom. 

 

PR en Website 

Sietske Knol zorgt samen met Erik Besteman voor het aanleveren van persberichten over 

onze activiteiten aan de lokale pers. In deze periode zijn die er helaas niet of nauwelijks 

geweest. Op de website staan actuele zaken als vieringen en activiteitenprogramma. Kort 

voor de zondagviering wordt het thema van de bijeenkomst vermeld. Via de Nieuwsbrief, 

verzorgd door Dick Vermeij, worden leden, vrienden en belangstellenden die hun mailadres 

daarvoor hebben doorgegeven per e-mail op de hoogte gehouden van actuele activiteiten. 

Verder is er de Facebook-pagina, waarop door José van der Does de gegevens van de 

wekelijkse vieringen en van overige programma-onderdelen met passende afbeeldingen 

gepubliceerd wordt. Het delen van deze berichten draagt bij aan het bekend maken van 

onze activiteiten. 

 

Subsidies 

Ook afgelopen jaar ontvingen we een VPSB-subsidie voor Ouderenzorg van € 2.500,- voor 

allerlei pastorale uitgaven en de Paas- en Pinkstergroeten. Daarnaast hebben we €1.000 

euro ontvangen van de Maatschappij van Welstand voor de nieuwe keuken. 

 

De restauratie en het onderhoud 

Jaarlijks wordt door de Monumentenwacht een inspectie naar de staat van onderhoud 

uitgevoerd. Deze dienst verricht ook direct noodzakelijke reparaties.  

In het verleden is er diverse malen geprobeerd om scheuren in de muren van ons 

kerkgebouw te repareren. Dit was echter altijd een tijdelijke oplossing. Om verdere schade 

aan ons kerkgebouw te voorkomen achtte het bestuur het noodzakelijk om een grondig 

fundatieonderzoek te laten uitvoeren door een gespecialiseerd bureau, t.w. IFCO te 

Schiedam. Dit bureau heeft inmiddels een inventarisatierapport opgeleverd (dit is op 

verzoek in te zien) en advies gegeven voor een zgn. Fase 1 fundatieonderzoek. Dit geeft ons 

inzicht in de bouwkundige staat en eventuele scheefstand van het pand, alsmede een 

indicatie van de staat van de fundering. Dit onderzoek wordt uitgebreid met een 

nauwkeurige deformatiemeting (snelheid waarmee het pand verzakt). 

Aangezien de kosten voor deze onderzoeken rond de € 5.000, - uitkomen te dekken, hebben 

wij ook subsidie aangevraagd bij de gemeente Hoeksche Waard en bij de Maatschappij van 
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Welstand. De gemeente heeft de subsidieaanvraag goedgekeurd. Uitbetaling gebeurt in 

2022. De Maatschappij van Welstand heeft de aanvraag nog in behandeling. 

Anton van Driel, Henk Dijkstra, Dick Vermeij hebben allerlei klein onderhoud verricht. 

 

Tuin 
Reina van der Hoek, Sietske Knol, Liesbeth Haslinghuis en Mabel van der Helm hebben in de 

afgelopen periode het tuinonderhoud verzorgd en hebben af en toe nieuwe struiken 

geplant. Het plein wordt onkruidvrij gehouden door Henk Dijkstra. En een groep 

medewerkers van Cavent doet drie keer per jaar groot onderhoud aan de tuin, o.a. veel 

snoeiwerk.  

 

Exploitatie gebouw 

Als gevolg van de beperkende maatregelen is de kerkzaal helaas maar af en toe verhuurd 

geweest in deze periode. 

 

Vrijzinnigen Nederland 
ALV 

Namens het bestuur hebben Dick Vermeij en Kees Boon op 24 april deelgenomen aan de 

162e Algemene Vergadering van Vrijzinnigen Nederland die via Zoom werd gehouden. Er 

waren 50 personen digitaal aanwezig. Het belangrijkste agendapunt betrof het vaststellen 

van de gewijzigde statuten en reglement. Ook de afdeling Oud-Beijerland had 

machtigingsformulieren rondgestuurd aan de leden om voor, tegen of met onthouding te 

stemmen m.b.t. de landelijke wijzigingen, die overigens lokaal weinig werking hebben. 

Na een vrij heftige discussieronde, met name over de door het hoofdbestuur gevolgde 

stemprocedure via de machtigingen, trok de voorzitter, Diederik von Meyenfeldt, de 

conclusie dat hij met deze meerderheid van stemmen voor de wijzigingen naar de notaris 

kon om dit definitief te maken. 

Regio overleg 
Op 23 juni vond er een regio overleg plaats te Voorburg met als doel van gedachten te 

wisselen hoe het in de plaatselijke afdeling gaat en wat het landelijk bestuur en bureau 

kunnen betekenen voor de lokale afdelingen. Henk Dijkstra heeft het bestuur 

vertegenwoordigd. 

Huishoudelijk regelement 
De VNHW (NPB Oud-Beijerland) kende tot nu toe geen huishoudelijk reglement maar alleen 

statuten. Het bestuur heeft besloten om de nodige aanvullingen/wijzigingen over de gang 

van zaken - voor zover ze niet in de statuten staan - op te nemen in een huishoudelijk 

reglement. We hebben het voorbeeldmodel van het hoofdbestuur als uitgangspunt 

genomen. Dit reglement is op 10 november vastgesteld in de bestuursvergadering. 
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Aangezien deze wet per 1 juli 2021 is ingegaan heeft het bestuur ook maatregelen hieromtrent 

genomen. 

De Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen is per 1 juli 2021 geldend recht. Van 

bestuurders van verenigingen en stichtingen wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van 

deze wet en hiernaar handelen. Dat was overigens ook al zo voor de inwerkingtreding van de 

WBTR, maar is nu explicieter benoemd. De verenigingen en stichtingen moeten bij de 

volgende statutenwijziging controleren of de statuten naar aanleiding van de WBTR dienen 

te worden aangepast of verduidelijkt. Er zijn drie punten waarop de wet stelt dat dit 

geregeld moet worden in de statuten. 

 

1. Ten eerste dient er uit de statuten te blijken wat er bedoeld wordt met ontstentenis en 

belet en wat, indien dit zich voordoet, de handelswijze is. 

2. Ten tweede moet worden vastgelegd dat indien een van bestuurders meerdere stemmen 

heeft, deze bestuurder er niet meer dan het totaal aantal uitgebrachte stemmen kan 

uitbrengen. De vereniging of stichting krijgt vijf jaar om dit te regelen in haar statuten. 

3. Ten derde doet de vereniging of stichting er verstandig aan een regeling omtrent een 

bestuurder met een tegenstrijdig belang op te nemen. Daarbij hoort ook dat de vereniging of 

stichting nagaat wat zij verstaat onder een tegenstrijdig belang. 

 

Dit verslag werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 november 2021 en zal worden 

verspreid onder de leden en vrienden voor de ledenvergadering van 15 december 2021. 

 

Kees Boon, secretaris Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard 

 


