Notulen gezamenlijke (online) Algemene Vergadering GZB-HGJB-IZB, gehouden op donderdag 3 juni 2021,
19.30 uur in Het Visnet in Huizen
Aanwezig live en online: zie bijgaande presentielijst
1. Opening
Jan Kranendonk, directeur HGJB en voorzitter van deze vergadering, heet iedereen van harte welkom. Mooi dat
we veel samen mogen doen, vanavond voor het eerst samen een Algemene Vergadering. Kranendonk opent de
vergadering met gebed.
2. Inspiratiemoment
Ds. Bert Karel Foppen gaat in op het gezamenlijke thema ‘Daarom zijn we kerk’ en ‘Jongeren in de kerk in en na
corona-tijd’. Hij heeft boven zijn verhaal gezet: ‘Terug naar?’ en ‘Iets over het oude normaal’. Hij adviseert: ga
niet te snel, niet te snel in de oude doe-modus. Wat is nu belangrijk, wat is wijs? Gebed om een profetisch
woord van God. Een woord voor nu. Foppen heeft er twee gekozen:
- Handelingen 2: Volharden
- De stem van Joke Hermsen bij een foto van een terras ‘eindelijk weer vrij’. Daarbij denkend aan de woorden
van Paulus ‘wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld van de Geest’.
3. Groet namens het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland
Ds. Marco Batenburg, preses Moderamen PKN, brengt een groet over en spreekt zijn betrokkenheid uit naar de
modalitaire uitvoerende organisaties. In de visies van de drie de bonden ziet hij overeenkomsten. Hij nodigt uit
samen te blijven werken, ook om onze stem te laten klinken in de Protestantse Kerk omdat het voluit kerkelijk
werk is. We hebben elkaar nodig. Samenwerken is geen vanzelfsprekendheid, maar in de alle diversiteit weten
wij ons één in de Koning van de kerk Jezus Christus.
Kranendonk licht toe dat er goed wederzijds contact is tussen besturen en directies en bedankt daar ook
Batenburg voor.
4. Presentaties jaaroverzichten 2020 van GZB, IZB en HGJB
Door middel van presentaties toegelicht door de directeuren is er inzicht in de ontwikkelingen in de context en
in het werk in 2020. Er volgt een overzicht van de financiële ontwikkelingen. Ook is er een blik op 2021 op wat
aandacht vraagt. Na de presentaties is er gelegenheid vragen te stellen, ook via de chat-functie.
Via de chat-functie worden complimenten en positieve reacties ontvangen op deze gezamenlijke vergadering.
Eén deelnemer geeft aan: prachtig om te zien dat ondanks beperkingen en onmogelijkheden er toch zoveel in
creativiteit is doorgegaan of opgepakt/ontwikkeld. Dat is Gods werk & zegen!
Pauze
In het programma hierna volgt een bijeenkomst van alleen de IZB. De GZB en HGJB hebben een eigen
programma.
5. Welkom
Bram van der Kooy, waarnemend directeur IZB, heet iedereen van harte welkom in deze bijzondere (online)
vergadering bij het officiële gedeelte van de IZB. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het werk in het
verslagjaar, in het bijzonder dank aan God die alles mogelijk maakte.
6. Toelichting situatie afwezigheid directeur-bestuurder en vervanging
Ds. Martin van Dam, voorzitter van de Raad van Toezicht, licht de situatie toe wat betreft de gezondheid van
ds. Sjaak van den Berg. Hij moest zich helaas in het begin van dit volledig ziek melden, na al enige tijd last te
hebben gehad van vermoeidheidsklachten. Van den Berg moest ook verschillende medische onderzoeken
ondergaan, daaruit bleek dat hij het visual snow syndroom heeft, een aandoening die veel energie vergt.
Inmiddels krijgt hij daar medicijnen voor en blijkt dat het langzaam mag verbeteren. Van den Berg en wij zijn
hoopvol omdat de klachten nu afnemen, het is de bedoeling dat hij in augustus weer mag re-integreren.
De Raad van Toezicht heeft dhr. Bram van der Kooy (tot moment van aanstelling lid van de Raad van Toezicht)
tijdelijk aangesteld als interim bestuurder. Hij is bekend bij de IZB, geruime tijd lid van de Financiële Commissie.
Hij stelde zich twee dagen per week beschikbaar voor deze interim-functie. Wij hopen op deze manier een
bestuurlijk stabiele situatie te hebben gecreëerd waarmee we voorlopig verder kunnen.

Formeel gezien gebeurt deze aanstelling door de Algemene Ledenvergadering, door corona is deze vergadering
uitgesteld en moet het ook nu digitaal plaatsvinden, maar willen we vragen om uw instemming bij de
aanstelling van Bram van der Kooy als interim bestuurder. Stemming kan schriftelijk via de email van de
directie, mocht daar behoefte aan zijn kan dat via de chat aangegeven worden. Er is geen bericht ontvangen,
daarom is hierbij de benoeming ook bekrachtigd.
Van Dam spreekt zijn dank en waardering uit voor de inzet ook binnen de organisatie om in deze periode het
werk op te pakken zonder aanwezigheid van Van den Berg. We dragen het werk, de werkers, Van der Kooy en
Van den Berg op in het gebed.
Er is een persoonlijke groet van Van den Berg die door de voorzitter wordt voorgelezen en via de presentatie
zichtbaar is.
7. Goedkeuring notulen d.d. 8 oktober 2020
De notulen zijn voor de vergadering beschikbaar gesteld. Er zijn geen vragen of opmerkingen ontvangen. Ook
niet tijdens deze vergadering via de chat. Deze worden goedgekeurd.
8. Jaarverslag en jaarrekening 2020
Van der Kooy licht het jaarverslag toe door een presentatie van de werkzaamheden van de afdelingen Focus,
Impact, Areopagus, Dabar, IZBVandaag, Communicatie & Relatie en de ondersteunende afdelingen.
8a. Toelichting Financiën
Dhr. Henk van der Veen, hoofd afdeling Financiën en Bedrijfsvoering licht de jaarrekening 2020 toe aan de
hand van financiële overzichten. In 2020 zijn we gezegend wat betreft inkomsten, corona heeft wel veel
veranderd. De giften via kerken bleven achter, maar van particuliere gevers mochten we meer ontvangen.
Naar aanleiding van deze presentatie is er een vraag van dhr. Jaap van den Born: zijn er geen plannen meer
voor gezamenlijke huisvesting met GZB, HGJB en evt dienstencentrum? Stond enkele jaren geleden hoog op de
agenda... Van der Veen zegt dat deze plannen er op een sluimerend niveau misschien nog zijn, maar voor ons
geen reden de reserve die we daarvoor hadden (€ 600.000) aan te houden. Mocht het anders zijn, dan houden
we via de verkoop van ons huidige pand een reserve daarvoor.
Van der Kooy licht toe dat deze plannen er inderdaad waren, maar inmiddels zijn vanuit de PKN de plannen
daarvoor fors veranderd en nemen we het nu niet mee in ons beleid. Als we uitgenodigd worden voor
gesprekken over huisvesting, nemen we deze aan, maar voor nu zijn we dankbaar met ons huidige pand aan de
Breestraat.
Van den Born laat weten dat wederzijdse inspiratie wel belangrijk is om scherp te blijven.
8b. Verslag en advies Raad van Toezicht
Martin van Dam en Bart van Lunteren lichten het verslag toe vanuit de Raad van Toezicht en de Financiële
Commissie van de Raad van Toezicht. Van Lunteren en Van der Kooy zijn per kwartaal op de hoogte gehouden
van de financiële situatie in relatie tot de activiteiten. Bijzonder is het om te zien dat de financiën ten tijde van
corona, hieronder niet heeft geleden. Reden voor dankbaarheid dat de middelen voorradig zijn om het
missiewerk te mogen blijven doen. Ook de jaarrekening is in het vierde kwartaal gerealiseerd, met compliment
aan Henk van der Veen.
De Raad van Toezicht adviseert het jaarverslag en de jaarrekening goed te keuren en het bestuur decharge te
verlenen.
Er is gelegenheid vragen te stellen, maar die zijn niet ontvangen.
8c. Goedkeuring
De jaarstukken, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur (bestuur en
Raad van Toezicht) zijn besproken en décharge van het gevoerde beleid wordt verleend door de vergadering.
8d. Gelegenheid om vragen te stellen
Er zijn geen vragen ontvangen.
8e. Samenstelling Raad van Toezicht
De vergadering is voorgesteld voor herbenoeming de (voice)leden:
Ds. W.F. Schormans, Voorburg;
Dhr. A.J. Pleizier, Nijkerk;
Dhr. G. Ph. van den Bos, Assen.

De vergadering neemt dit voorstel over. We zijn dankbaar dat alle benoemde leden hebben aangegeven deze
benoeming te aanvaarden.
8f. Afscheid van H. van Walsum en A.P. van der Kooy
Helaas zit de zittingstermijn voor ds. Hans van Walsum erop en moeten wij afscheid van hem nemen. De
voorzitter spreekt zijn dank uit voor de wijze waarop hij betrokken was eerst als bestuurslid en de laatste tijd
als voice-lid.
Ook moeten we afscheid nemen als lid van de Raad van Toezicht van dhr. Bram van der Kooy door zijn
benoeming als interim-bestuurder.
8g. Vacatures Raad van Toezicht
Door het vertrek van de genoemde vertrekkende leden, zijn er vacatures ontstaan. Er is een procedure gestart
voor werving van nieuwe leden. Voor voice-leden houden we deze vacature nog even aan, omdat binnen de
Raad van Toezicht een moment van bezinning op de agenda staat.
Voor de kernleden gaan we per direct op zoek naar een opvolger voor Van der Kooy. Na de zomer zal ook mw.
Inez Jansen-Smit aftreden, ook daar zoeken we vervanging voor. Mocht u geschikte kandidaten voor deze
functies weten, houden wij ons van harte aanbevolen.
9. Rondvraag
Wim van Leussen geeft door dankbaar te zijn voor het prachtige werk, het bereik van zoveel predikanten door
Areopagus is wel heel bijzonder.
10. Sluiting
De voorzitter geeft aan dat we als afsluiting met elkaar luisteren naar een lied, Psalm 16 van Psalmen voor Nu,
Ik val niet uit Zijn hand. Het mooie van deze uitvoering is dat het door jongeren, campingpastors en de band
van Dabar is gedaan.
Van Dam gaat voor in gebed.
Hij bedankt iedereen voor de aanwezigheid en zegt uit te kijken naar een moment waarop we elkaar weer live
te mogen ontmoeten.

