
Notulen van de Algemene Ledenvergadering op26 maart 2015. 

Aanwezig volgens presentielijst: 12 personen (5 bestuursleden en 7 gemeente leden) 

1. Opening: de voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk 

welkom. 

2. Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken. 

3. Verslag van de ledenvergadering van 27 november 2014: de notulen zijn vastgesteld, 

goedgekeurd en onder dankzegging getekend. 

4. Jaarverslag 2014: 

 dhr. Hans van Leeuwen neemt de plaats in van mw. Loe van Weerden als 

vertegenwoordiger in de Interkerkelijke Diaconale Commissie. Daarna werd het verslag 

vastgesteld, goedgekeurd en onder dankzegging getekend. 

5. Financieel Jaaroverzicht: mw. Suzanna Tromp geeft hierover een goede uitleg en onder 

dankzegging getekend. 

6. Kascontrole: de controle werd verricht door dhr. Piet de Jager en mw. Fija de Pater. Alles 

werd in goede orde bevonden. Er werd mw. Suzanna Tromp decharge verleend door de 

vergadering. 

7. Vacature mw. Loe van Weerden: tot op heden geen aanmeldingen. 

 Aftredend en herkiesbaar mw. Yvonne van der Waal: zij zal onder voorbehoud 3 jaar 

doorgaan. 

8. Benoeming nieuw lid PR/liturgiecommissie: bestuur zal hier gemeenteleden voor 

benaderen. 

9. Provinciale Ontmoetingsdag zondag 2015: deze zal plaatsvinden op 23 augustus 2015 te 

Alphen a/d Rijn. 

10. Kanselruil met de Gereformeerde kerk:  

 Voorstel om ds. J. Schelling een keer bij ons op de kansel en ds. H. Hartogsveld een keer 

in de gereformeerde kerk op de kansel. Bestuur en gemeente gaan hiermee akkoord. 

 Opmerking mw. Riet van den Heuvel: op de bordjes die in de gereformeerde kerk hangen 

ontbreekt dat zowel VVP als RKK ook mee hebben gedaan. 

11. Aanschaf Zonnepanelen: is in stroomversnelling geraakt. Vandaag 26 maart 2015 zijn er 20 

geplaatst. 

12. Combidiensten met Hardinxveld-Giessendam: deze starten op 24 mei 2015 in Sliedrecht en 

lopen tot 16 augustus 2015. 

13. Onderhoud Gebouw en Tuin: zie verslag van dhr. Hans van Leeuwen. 

 Al gerealiseerd: zonnepanelen, groepenkast en nieuw raam op de zolder. 

 Op verlanglijst voor 2015: afrastering hek vanaf dijk naar beneden, bestrating, gesprek 

met de gemeente Sliedrecht over de kastanjeboom (problemen met de wortels) en 

ouderentoilet. 

14. Vooruit blik Winterprogramma 2015 / 2016: is zo goed als rond. 

 Opmerking Mw. Riet van den Heuvel: graag een gemeenteavond op kerkelijk gebied. 

Gedacht wordt aan ds. Van der Kaai, ds. Annemiek van der Meijden, dhr. Cor Resseler 

(organist). 

15. Voorganger: huiskamerkring wordt goed bezocht. Circa 5 à 6 keer per jaar komt men bij 

elkaar. De avonden zijn zeer interessant! 



16. Rondvraag:  

 Opmerking dhr. Teun Tromp: huiskamerkerk. De voorganger gaat voor bij iemand thuis. 

Men kan dan direct discussies aangaan. 

 Opmerking mw. Nel van der Graaf: mist het geborduurde kleed in de kerk. Deze zal een 

andere plaats krijgen.  

 Opmerking mw. Fija de Pater: hoe staat het met het archiveren? Dhr. Fred Stuij gaat hier 

gestaag mee door. 

 Opmerking dhr. Hans van Leeuwen hoe het staat met de kroonluchters: ds. Hartogsveld 

geeft aan dat de offerte erg tegenviel en dat men verder gaat zoeken naar kroonluchters 

die beter in het budget passen. 

17. Sluiting: de voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis. 


