Vereniging Vrijzinnig Protestanten Goes
Impressies uit 2019
“Waar een kleine vereniging GROOT in kan zijn”
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2019. We maken een keuze uit zaken,
gebeurtenissen die van belang zijn geweest in het afgelopen jaar. Daarbij is
volledigheid niet het doel.


Aantal leden, gastleden en begunstigers

Op 31 december 2019 telde de Vereniging 20 leden. We moeten constateren dat
onze diensten bezocht worden door belangstellenden die zich niet direct willen
binden aan een vereniging. Wel melden ze zich aan als “Sympathisant”, waardoor
ook een zekere binding met onze gemeenschap is ontstaan.
Belangrijk is te vermelden dat met de Doopsgezinde Gemeente Goes (Vervolg DO)
de afspraak is gemaakt om met degene die aangeeft op de één of andere manier
deel te willen gaan uitmaken van onze gemeenschap, vooraf gezamenlijk een
gesprek te hebben met de betrokken, zodat door betrokkene wel overwogen een
besluit genomen kan worden.


Algemene ledenvergaderingen; 23 april en 8 december 2019

Ledenvergadering: 23 april 2019
Het is goed om vast te stellen dat een groot aantal leden gehoor heeft gegeven aan
de uitnodiging van het bestuur. Het bestuur acht dat van groot belang en ervaart het
als een waardering voor het vele werk dat ook voor een kleine vereniging moet
worden gedaan.
Voor wat betreft het agendapunt “Bestuursverkiezing” is het belangrijk om te
vermelden dat Jeroen Jebbink, volgens rooster aftredend, bereid is om zich herverkiesbaar te stellen. Door de leden zijn geen tegenkandidaten ingediend, zodat
onder dankzegging aan Jeroen hij met algemene stemming wordt herbenoemd als
bestuurslid van VVP Goes. In het bestuur neemt hij de taak van penningmeester op
zich.



Aandacht voor de financiën van de Vereniging

Jeroen Jebbink licht de jaarrekening “Baten en Kosten 2018” en de “Begroting 2019”
toe.
Jaarrekening “Baten en Kosten 2018”:
Over het algemeen kon worden vastgesteld dat de begrote posten redelijk
overeenkomen met de realisatie. Door het niet begroten van de reiskosten voor
pastoraat wordt deze post overschreden. Bijzondere aandacht voor het bestuur voor
het achterblijven van het resultaat van de “vrijwillige bijdrage” (Contributie) ten
opzichte van het begrote bedrag.
Begroting 2019:
Uit de bespreking met de leden kan het volgende geconcludeerd worden:
 Het begrote bedrag voor de “Vrijwillige” ( Contributie) bijdrage van de leden
dient gerealiseerd te worden;
 De bijdrage van de leden wordt vastgesteld op 10 euro per maand. Bijdrage
naar draagkracht blijft bestaan;
 Hoe moeilijk ook – kosten pastoraat overschrijdt snel – is het uitgangspunt dat
begrotingsdiscipline een vereiste is.
 Als uitgangspunt wordt gekozen dat het streven is om de jaarlijkse
overschrijding van de begroting op maximaal 4000 euro te stellen.
Aan de orde was vervolgens het financiële overzicht van de bijdragen van de
“Sympathisanten”. Resultaat een batig saldo van 244,66 euro.
De kascommissie bestaande uit Gerda Anbeek en Joop Westplate heeft na controle
geconstateerd dat de financiële gegevens op de juiste wijze zijn verwerkt.De
vergadering besluit om de penningmeester en de overige bestuursleden te
dechargeren.


Pastoraat

Onze pastor Digna van Liere heeft op haar eigen wijze invulling gegeven aan deze
taak. Haar bevindingen en een terugblik op het afgelopen jaar komt aan de orde in
de ledenvergadering van dinsdag 23 april a.s.
Naast het verzorgen van de pastorale zorg van onze leden heeft zij ook haar inbreng
in de organisatie van onze gemeenschap.
In een gesprek met het bestuur waarin we met elkaar spraken over de gang van
zaken wat betreft het pastoraat, kwam aan de orde dat zij er over nadacht per 1
januari 2020 te stoppen met invulling te geven aan het pastoraat van de VVP Goes.
Uiteindelijk heeft zij definitief besloten te stoppen met haar werkzaamheden voor de
VVP. In de Kerstdienst hebben wij afscheid van haar genomen.



Diensten/Vieringen

De VVP heeft op elke tweede zondag van de maand de verantwoording voor de
zondagse dienst. Conny Jebbink heeft in samenwerking met Guda van Sante weer
zo


Kerkbestuur

Het Kerkbestuur werkt vanuit de samenwerkingsovereenkomst tussen de
Doopsgezinde Gemeente Goes en de VVP. Kortom het geeft uitvoering aan de
dagelijkse praktische zaken van met elkaar kerkgemeenschap zijn. Zonder volledig te
willen zijn een opsomming van zaken die tijdens de vergaderingen de revue hebben
gepasseerd:
- Beleidsplan DO – VVP 2018 - 2021;
- Beleid formuleren rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG);
- Organisatie rondom diensten en bijzondere diensten;
- Pastorale aandacht;
- Activiteiten organiseren en plannen; filmavond, bijbeltafel, maaltijden, picknick,
Open monumenten dag, e.a.;
- Zorg rondom sympathisanten; Jeroen Jebbink verzorgt de financiële
verantwoording;
- Afstemmen communicatie.
In 2019 heeft Jaap Ruster de vergaderingen van het Kerkbestuur voorgezeten. Wil
Ruster heeft de agenda verzorgd en coördineert de verslaglegging. De inkomsten
van de sympathisanten valt onder verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur. Zoals al
vermeld wordt de administratie hiervan verzorgd door onze penningmeester Jeroen
Jebbink.
Een kort verslag van de vergaderingen wordt opgenomen in het kerkblad “Samen op
weg” en “Over en Weer”. In de “Algemene Informatie VVP Goes” wordt het ook
opgenomen.


Communicatie met de leden

De schriftelijke communicatie met de leden verloopt door middel van een digitale
nieuwsbrief met de naam “Algemene informatie VVP Goes”. Opgemerkt kan daarbij
worden dat naast onze leden ook Do leden deze informatie op verzoek ontvangen.
Ook het landelijk bureau van de VVP stelt het op prijs deze informatie te ontvangen.

Het bestuur van onze vereniging heeft in 2019 een aantal maal om de tafel gezeten
om zaken te bespreken rondom het innemen van een standpunt. Veelal verloopt de
communicatie telefonisch of per e-mail. Kost naar onze mening de minste tijd en is
efficiënt.
Verder overlegt het bestuur met regelmaat met onze pastor.
Tenslotte:
Het is een kleine groep van mensen die het gedachtengoed van de VVP willen
uitdragen. Het is dan ook de moeite waard om er ons gezamenlijk voor in te zetten.

Goes, 17 april 2020
Jaap Ruster, voorzitter

