
Verslag Algemene Ledenvergadering, 8 oktober 2020, De Schakel, Nijkerk 
 
1. Opening 
Bestuurder, ds. Sjaak van den Berg, heet alle aanwezigen hartelijk welkom in deze lastige tijd door de 
corona-omstandigheden. Hij leest Efeze 1: 15-23 en gaat voor in gebed.  
 
2. Notulen Algemene Vergadering 21 mei 2019 
De notulen zijn voor de vergadering digitaal beschikbaar gesteld. Ze worden zonder wijzigingen 
vastgesteld.  
 
3. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag is voor de vergadering digitaal beschikbaar gesteld. Van den Berg licht enkele punten 
met ondersteuning van afbeeldingen toe. 
 
4. Financieel jaarverslag 2019 
4a Toelichting door de Raad van Toezicht 
De penningmeester, drs. Bram van der Kooy, geeft een toelichting bij de financiële cijfers en spreekt 
zijn dankbaarheid uit. 
4b Advies Financiële Commissie Raad van Toezicht 
Dhr. Bart van Lunteren spreekt namens deze commissie die een aantal keer bij elkaar is geweest voor 
overleg met bestuurder en hoofd financiën en bedrijfsvoering. De commissie stelt de vergadering 
voor de jaarrekening van 2019 en de begroting voor 2021 goed te keuren. De vergadering neemt het 
voorstel over en verleent bestuurder decharge voor het gevoerde beleid.  
 
5. Vragen naar aanleiding van de verslagen 
Vragen n.a.v. verslagen: 
Ds. W.F. Schormans vraagt of het de verwachting is dat de financiële opbrengst voor Eerst Dit 
structureel is/wordt? 
Van den Berg zegt dat dat wel de verwachting is. De behoeften en ervaringen van luisteraars moeten 
goed gemonitord worden en er zijn nieuwe podcasts in ontwikkeling.  
Voor de sprekers is Eerst Dit een zware opgave, hier ligt wel een zekere zorg. Voorbede voor hen is 
belangrijk.  
 
6. Gebed  
Van den Berg gaat voor in gebed om te danken voor het werk wat in de afgelopen periode mocht 
gebeuren.  
 
7. Informatie uit de organisatie 
De afdelingshoofden van de vier werktakken van de IZB (Areopagus, Dabar, Focus, Impact) lichten de 
werkzaamheden toe met een blik op het komend jaar.  
 
8. Informatie vanuit de Raad van Toezicht 
Tweede voorzitter, mw. drs. Z.A. Jansen-Smit, licht toe hoe één jaar na de wijziging van 
bestuursstructuur, de Raad van Toezicht heeft gefunctioneerd en welke onderwerpen besproken 
zijn.  
 
9. (Her)Verkiezingen 
De Raad van Toezicht kent een vacature in de kernleden door het vertrek van ds. M.C. Batenburg. Ds. 
J.H. Visser (Amsterdam, Noorderkerk) wordt door de Raad van Toezicht aan de Algemene 
Vergadering voorgedragen om deze vacature te vervullen. Na instemming van de Algemene 
Vergadering is hij bereid zijn benoeming te aanvaarden. Daar zijn we dankbaar voor! 
 



Een aantal leden van de Raad van Toezicht is aftredend en herkiesbaar. 
Dit betreft: ds. M. van Dam, IJsselmuiden (kernlid, 2de termijn)  
ds. A. van Lingen, Kinderdijk (voicelid, 2de termijn)  
mw. J.J. Freije, Nijmegen (voicelid, 2de termijn)  
mw. N. Toes-Groenendijk, Leek (voicelid, 2de termijn)  
Deze vier aftredende leden zijn beschikbaar voor een volgende termijn. De vergadering stemt 
hiermee in. We zijn de leden dankbaar voor hun bereidheid voor een nieuwe termijn de taak op zich 
te nemen. 
 
10.  Rondvraag  
Dhr. Nico Grijzenhout (Veenendaal) vraagt of er nog plannen zijn voor gezamenlijke huisvesting met 
HGJB, GZB en LDC. Van den Berg zegt dat dit niet op korte termijn aan de orde is. Het laatste plan van 
het LDC was meer gericht op het ecosysteem in plaats van gezamenlijk optrekken als organisaties. En 
dit was niet het eerste uitgangspunt bij eerdere plannen voor gezamenlijke huisvesting. De vraag is 
nu ook welke invloed corona gaat hebben en wat dan aan huisvesting nodig is. 
 
11.  Informatie uit de werkorganisatie 
Van den Berg informeert over een aantal zaken die op de IZB-agenda staan maar gezien de corona-
maatregelen is het lastig vooruit te kijken.  
 
12.  Sluiting 
Ds. Anthon van Lingen (lid Raad van Toezicht IZB) sluit de vergadering en gaat voor in gebed.  
 
 
 


