
Gezamenlijke Algemene Vergadering GZB-HGJB-IZB 

donderdag 3 juni 2021 

19:30-21:00 uur 

Huizen, Visnet, De Ruyterstraat 7, Huizen 

 

Agenda 

Gezamenlijk deel GZB, HGJB, IZB 

Het eerste deel algemene vergadering van de IZB wordt gezamenlijk gehouden met de 

algemene vergaderingen van de HGJB en GZB. De vergaderingen worden gepresenteerd 

vanuit Het Visnet in Huizen, waar de directeuren en voorzitters van bestuur en Raden van 

Toezicht aanwezig zullen zijn. De vergaderingen worden door de aangemelde leden en 

gasten online gevolgd via Zoom. 

 

De agenda voor de vergadering is als volgt: 

 

1. Welkom en gebed door Jan Kranendonk, directeur HGJB 

2. Inspiratiemoment rond het gezamenlijke thema ‘Daarom zijn we kerk’ door Bert 

Karel Foppen: bijbelstudie en inleiding over jongeren in de kerk in en na corona-tijd  

3. Groet door ds. Marco Batenburg namens het Moderamen van de Protestantse Kerk 

in Nederland  

4. Presentaties jaaroverzicht 2020 drie bonden  

a. Ontwikkelingen in de context en het werk in 2020 

b. Financiële ontwikkelingen 2020 

c. Wat vraagt de aandacht in 2021 

d. Vragen voor alle bonden gezamenlijk (bond-specifieke vragen in de 

deelsessies) 

 

 PAUZE EN EINDE GEZAMENLIJK DEEL  

OVERGANG NAAR SESSIES PER VERENIGING  

 (5 min) 

 

 



 

Voor dit onderdeel kunt u in dezelfde meeting blijven 

20.30 uur 

IZB-deel - Algemene Vergadering 

Na de pauze komen de leden van de IZB en eventuele gasten die zich hebben opgegeven 

samen in een break-out room in Zoom. Het tweede deel start om 20.30 uur. De agenda voor 

dit deel van de vergadering is als volgt: 

 

5. Welkom en opnemen presentielijst  

door Bram van der Kooy, waarnemend directeur IZB 

6. Situatie Sjaak van den Berg en tijdelijke aanstelling interim bestuurder (door ds. 

Martin van Dam, voorzitter Raad van Toezicht) 

7. Goedkeuring notulen d.d. 8 oktober 2020 

8. Jaarverslag en jaarrekening 2020 

a. Inleiding op het jaarverslag door Bram van der Kooy 

b. Goedkeuring jaarverslag 

c. Toelichting financiën door Henk van der Veen, hoofd afdeling Financiën en 

Bedrijfsvoering 

d. Verslag en advies Raad van Toezicht door ds. Martin van Dam en Bart van 

Lunteren (namens Raad van Toezicht)  

e. Goedkeuring van rekening en verantwoording over het in het afgelopen 

boekjaar gevoerd bestuur (dit strekt het bestuur en de Raad van Toezicht tot 

décharge) 

f. Gelegenheid om vragen te stellen 

9. Samenstelling Raad van Toezicht 

a. Herbenoeming van de (voice)leden: 

W.F. Schormans, Voorburg 

A.J. Pleizier, Nijkerk 

G. Ph. van den Bos, Assen 

b. Afscheid van H. van Walsum en A.P. van der Kooy 

c. Vacatures in de Raad van Toezicht 

10. Rondvraag 



11. Sluiting en voorbede door ds. Martin van Dam 


