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 Verslag van de 155e Algemene Vergadering 

gehouden te Lunteren 

26 november 2016 

 

Aanwezig: 91 personen 

 

A. Verslagen 

 

1. Ingekomen stukken en mededelingen 

Mevrouw Ineke Jacobsen Jensen, voorzitter van de landelijke vereniging, meldt dat er brief is 

binnengekomen van het bestuur van het Convent van Voorgangers inzake agendapunt 7, 

Notitie Vrijzinnigen 2020.  

 

2.  Jaarverslag 2015-2016 

Het jaarverslag 2014-2015 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag van de Algemene Vergadering 21 november 2015 

Het verslag van de Algemene Vergadering van 21 november 2015 wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

B. Financiën  

 

4. Rekening en verantwoording over het verenigingsjaar 2015-2016 

Terugblik workshop E 

• P.A.H. De Boerfonds: vervanging bij ziekte van de voorganger, studiekosten 1/3 voor 

de afdeling, de voorganger en het fonds en kosten voor mentoraat/supervisie. 

• Verdienmodel: leden, begunstigers, donateurs en vrienden hoe kunnen we die zowel 

financieel als organisatorisch laten bijdragen.  

• De beleggingen bij Van Lanschot en Triodos werden besproken. 

 

4.a Verslag van de Financiële Commissie 

Het verslag van de Financiële Commissie wordt vastgesteld. 

4.b Voorstel resultaatbestemming, goedkeuring jaarrekening en decharge van het 

bestuur (art. 17.4) 

De Algemene Vergadering gaat akkoord met de resultaatbestemming. De vergadering keurt 

de jaarrekening goed en verleent het bestuur decharge. 

4.c Aftreden en benoemen van leden van de financiële commissie (art. 17.2) 

De heer Bert de Vries is aftredend en stelt zich beschikbaar voor herbenoeming. Het 

Hoofdbestuur stelt voor de heer De Vries voor een nieuwe termijn van 3 jaar te benoemen. 

De vergadering gaat akkoord. 

4.d  Vaststelling van de jaarlijkse afdracht 2016/2017 (art. 20) 

Het voorstel is om de contributie voor afdelingen en de contributie voor algemene leden 

voor 2016/2017 te handhaven op het niveau van 2011/2012. Het voorstel wordt 

aangenomen. 
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4.e  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,-. 

 

5. Begroting 2016-2017  

5.a De vergadering gaat akkoord met het voorstel om voor nieuw beleid € 30.000 te 

reserveren. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: 

In 2015/2016 is € 60.000 uit de Continuïteitsreserve bestemd voor nieuw beleid. Van deze 

reservering is in het boekjaar maar € 5.041 uitgegeven voor twee projecten. Waardoor het 

voorstel is om € 24.595 terug te laten vloeien naar het eigen vermogen en het resterende 

bedrag € 30.000 te reserveren voor nieuw beleid in  2016/2017. De vergadering gaat 

hiermee akkoord.  

5.b De vergadering gaat akkoord met het voorstel om voor de innovatieprojecten in 

afdelingen € 35.000 te reserveren. 

5.c De vergadering stelt de begroting 2016-2017 ongewijzigd vast. 

 

C. Beleid 

 

6. Vaststelling beleidsplan 2016-2020 

Mevr. Sjoukje Bouwes Bavinck leidt kort de geschiedenis in van het tot stand komen van 

voorliggend beleidsplan. In de beide workshoppen zijn de volgende opmerkingen geplaatst: 

• Wees consequent in missie en visie, een korte versie spreekt meer aan en leent zich 

voor brede communicatie, zie ook de nieuwe pay-off Vrijzinnigen Nederland verbindt 

vrijdenkers en zinzoekers. 

• Het effect van de communicatie inspanningen is kwantitatief te meten via google 

analytics. Vanuit het landelijk bureau kan er hulp aan afdelingen gegeven worden. 

• In 2020 wordt het 150- jarig jubileum gevierd en wij willen dan klaar zijn voor de 

toekomst. 

• Het is goed te weten dat het staand beleid is om de samenwerking te stimuleren tussen 

afdelingen. Ook bij wisseling voorganger wordt er gedacht aan onderlinge 

samenwerking. 

Voorzitter vraagt op pagina 5 de naam Vrijzinnigen Nieuwe Stijl te veranderen in Vrijzinnigen 

2020. 

De vergadering stelt het beleidsplan 2016-2020 vast. 

 

7. Vrijzinnigen 2020 

De voorzitter leest de brief van het bestuur van het convent van voorgangers voor en meldt 

dat de afdelingsbesturen en voorgangers een afschrift zullen ontvangen. De brief zal worden 

toegevoegd aan de notitie en ter hand gesteld van de commissie.  

 

De discussies in de twee workshops waren verschillend. In de ochtend ging het over: 

 Het stimuleren van een optimale chemie tussen gemeenschappen en landelijk 

bestuur. Niet alleen in de eigen gemeente maar ook met andere gemeenschappen.  
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 Speelruimte lokaal-faciliteren landelijk. We gaan in 2016 anders met elkaar om dan in 

1991 toen de laatste statuten werden vastgesteld. Saamhorigheid en  solidariteit zijn 

leidende principes. 

 Sterkere samenwerking gemeenschappen (bestuurlijk, pastoraal). 

 

 

In de middag werd er gesproken over:  
 Versterken van de onderlinge saamhorigheid. 

 We zijn een vrijzinnige community. Er zijn digitale mogelijkheden om onderlinge 

band te vergroten. 

 De kracht zit in de lokale gemeenschappen, dat stimuleren. 

 Hoe overleven we financieel (“verdienmodel”). 

 

Voorzitter vraagt of de vergadering akkoord kan gaan met het voorstel Vrijzinnigen 2020. 

De heer Flip Goudsmit, afdeling Bilthoven, vraagt of de samenstelling van de commissie kan 

worden gegeven. 

Voorzitter antwoordt dat de commissie zorgvuldig is gekozen in verband met de 

pluriformiteit van de vereniging. De commissie is als volgt samengesteld: 

- Mevr. Jos Somsen, afdeling Veenendaal, onder voorbehoud. 

- Mevr. Marjan Hengeveld, algemeen lid. 

- De heer Ad Soutendijk, afdeling Brielle. 

- De heer Henri Stroband, afdeling Bennekom. 

- De heer Arthur Modderkolk, afdeling Driebergen. 

- De heer Johan de Wit, Convent van Voorgangers. 

- De heer Diederik von Meyenfeldt, namens het landelijk bestuur en voorzitter van de in te 

stellen commissie. 

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel Vrijzinnigen 2020. 

 

8. Aftreden en benoemen van het hoofdbestuur 

- De heer Willem Würdemann is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

De vergadering gaat akkoord. 

- De heer Diederik von Meyenfeldt, afdeling Bilthoven, stelt zich kandidaat voor het landelijk 

bestuur. 

De vergadering gaat akkoord. 

 

Rondvraag 

Mevr. Ineke Jacobsen Jensen sluit de vergadering en meldt dat de AV 2017 plaatsvindt op 25 

november. Plaats wordt later bekend gemaakt. 


