
iB'EWEGING VOOR EIGENTIJDS GELOVEN 

ONZE ROEPING GETROUW 

VER. van VRIJZ. PROT. Sliedrecht 

Algemene Ledenvergadering op 23 november 2017 

Agenda. 

1. Opening en mededelingen 

2. lngekomen stukken 

3. Verslag van de Statutaire ledenvergadering van 20 april 2017. 

4. Bespreking van de begroting voor het jaar 2018. 

5. Bespreking fusievoorstel VORT. 

6. Aanvangstijd kerstzangdienst op 17 december 2017. 

7. Stand van zaken betreffende onderhoud van ons gebouw .. 

8. Rondvraag. 

~- ~!Uititi'{:'f\ian de vergadering. 



Verslag Beheerder ALV- 20/4/2.017. 

Ongetwijfeld zult u zich nog de inbraak in ons kerkgebouw, op zondag 13 

november 2016, herinneren. Bij de Algemene leden Vergadering van 24 

november jl. zaten we nog midden in de technische en financiele afhandeling 

hiervan. 

Achteraf bleek dat het keukenraam bij de inbraak zodanig wa,s beschadigd, dat 

zowel het glas als het gehele raamkozijn moest worden vervangen. Dit is op 18 

februari jl. gebeurd. Belangrijk om te vermelden is dat de verzekering -na 

uitgebreid overleg - de totaal door ons geleden schade inmiddels in zijn geheel 

heeft vergoed. 

Op korte termijn zal er in het kerkgebouw een alarminstallatie worden 

geinstalleerd. De technische details van deze installatie zijn al uitgewerkt, er 

wordt o.a. gewerkt met camera's en geiuidssignalen om inbrekers tijdig af te 

schrikken. Hopelijk voorkomt dit dat wij in de toekomst nog meer schade en 

ongemak ondervinden. 

De ~~Puzzle of life'' is haast klaar. De vaste groep puzzelaars is enthousiast bezig 

dit karwei tot een goed einde te brengen. Vanzelfsprekend willen we de puzzel 

graag een plekje in ons kerkgebouw geven. Wanneer dit gebeurt en hoe dat zal 

gaan hoort u nog van ons. 

Zoals u weet, is het bestuur voornemens om de toiletgroep in ons kerkgebouw 

op te knappen. Wij zijn hier al enige tijd mee bezig maar, zoals bij veel dingen, 

blijkt dat het ene idee het andere uit te Iokken. En dat kan flink duur uitpakken. 

Daarom vragen wij bij een aantal bedrijven om advies en om een offerte. Wij 

houden u over de voortgang op de hoogte. 

In de afgelopen periode heeft men de noodverlichting gecontroleerd en is de 

Cv-ketel schoongemaakt en afgesteld. Ook zijn de brandblussers geinspecteerd 

en veniangen. Het onderhoud van het orgel vindt binnenkort plaats. 

Tenslotte kan ik nog vermelden dat de Gemeente Sliedrecht, op ons verzoek, 

bij de toegangsweg naar ons zijhek een waterdrempel heeft aangebracht. lk 

hoop dat hiermede de wateroverlast die wij op ons terrein ondervinden van 

o.a. de Kerkbuurt bij regenbuien een stuk minder zal worden. 

I. 



Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. 20/4/2017. 

1. De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet 

iedereen van harte welkom. Aanwezig zijn 12 personen, incl. 3 

bestuursleden. Afwezig met kennisgeving zijn Yvonne van der 

Waal (werk), Nelly de Waard (vakantie) en predikant Henk 

Hartogsveld. (werk). 

2. Er· zijn geen ingekomen stukken. 

3. Op de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering 

(24/11/2016) zijn er geen op-/of aanmerkingen. Deze worden 

onder dankzegging goedgekeurd. 

4. De voorzitter vraagt of er nog vragen en/of opmerkingen zijn 

over het jaarverslagen van 2016 van -enerzijds- onze 

geloofsgemeenschap en -anderzijds- onze Dameskring. Dit is 

niet het geval en de verslagen worden akkoord bevonden. 

5. Bij de behandeling van het financiele jaaroverzicht 2016 geeft 

Suzanna Tromp aan dat de gemaakte kosten de inkomsten 

momenteel behoorlijk overschrijden. Zodanig zelfs dat het nodig 

bleek de spaargelden (lees de Depositorekening) aan te spreken. 

Zoals in de financiele overzichten is te zien gaat het hier om een 

aanzienlijk bedrag. Teun Tromp maant tot voorzichtigheid bij 

onze uitgaven. Ook bij inkomsten uit verhuur van het 

kerkgebouw zijn er bij ons uitgaven. Koen van Gelder merkt op 

dat de uitgaven voor onderhoud niet altijd te voorkomen zijn. 

Tijdig onderhoud houdt de kosten wei acceptabel. Hierna wordt 

aan de penningmeester decharge verleend. 

6. Marl van Gelder vermeldt dat de kascontrole uitstekend is 

verlopen. Er zijn geen onregelmatigheden vastgesteld. De 

voorzitter dankt Suzanna Tromp voor haar financiele werk. 

Tijdens de vergadering kan niet direct een nieuw 

kascontrolecommissie-lid worden benoemd. Als reserve wordt 

Koen van Gelder genoemd. 

7. Ten opzichte van 2017 zullen de combidiensten in 2018 iets 

worden ingeperkt. Dit jaar lopen de combidiensten van mei tot 

media september. In 2018 is de eerste combidienst begin juli en 

de laatste rond begin augustus. De voorzitter heeft de periode 



voor 2018 ingeperkt omdat lang niet aile leden naar de kerk in 

Hardinxveld gaan. Hij vindt dit een te lange onderbreking van de 

kerkdiensten in Sliedrecht. Wat de verdere samenwerking met 

Hardinxveld betreft, vindt de voorzitter dat nude commissie 

VORT 2.0 a an bod is. De samenstelling van de commissie met 

leden uit beide geloofsgemeenschappen is inmiddels geregeld. 

De eerste vergadering van VORT vindt binnenkort plaats. Wei is 

het noodzaak dat voor het gezamenlijk benoemen van de 

predikanten voor 2019 gezamenlijk overleg plaatsvindt voor 

eind december 2017. 

8. De beheerder leest het verslag voor betreffende het onderhoud van tuin en 

kerkgebouw sinds de laatste Algemene Ledenvergadering. (Zie verslag 

Beheerder ALV-20/4/2017!). Desgevraagd geeft de voorzitter nag een 

toelichting op de laatste ontwikkelingen bij de nieuwbouw van de 

Calvijnschool. De door ons ingediende bezwaren tegen verlening van de 

reguliere omgevingsvergunning- Uitbreiding Calvijnschool zijn aile niet 

ontvankelijk verklaard. Desgevraagd hebben wij aan de gemeente 

Sliedrecht en de Calvijnschool schriftelijk bevestigd dat wij geen verdere 

blokkades zullen opwerpen waar het gaat om verlening van deze 

vergunning. Wei hebben wij de Gemeente gevraagd of men ons kan helpen 

met het ophogen van onze tuin aan de westzijde en de afdeling Groen is 

hiermee bezig. Tot dusverre is hier nog niets concreets uitgekomen. Koen 

van Gelder merkt op dat voor en tijdens de nieuwbouw een goede 

monitoring van ons kerkgebouw moet plaatsvinden. Door een 

onafhankelijke instantie en niet aileen met foto's maar ook met 

meetapparatuur. 

9. Het win'terprogramma 2017-2018 kent al een aantal vaste onderdelen zoals 

de Barbecue, de stamppot-avond en het NEVA-ensemble(in januari). De 

voorzitter zoekt uit ot'er nag leuke activiteiten worden aangeboden door de 

WP. Er is b.v. een cabaretavond in dat programma, maar hieraan zijn hoge 

kosten verbonden. Dat betekent dat wij entree zouden moeten heffen. 

Verder werken wij ook sa men met Hardinxveld voor deelname aan hun 

winterprogramrni.l en mis~dtien kan dat oak in een regionaal VVP-verband. 

Overigens zingt het Alblasserwaards Vocaal Ensemble, dat in ons 

kerkgebouw repeteert, oak's morgens op de komende Late Summer Fair. 

: 



10. Rondvraag- Teun Tromp: Het kerkblad ziet er tegenwoordig leuk uit, wei 

misschien nog wat wijzigingen wat betreft de kleuropdruk bij teksten. 

Maar wij kunnen de lay-out beter gunnen aan de drukker, Fa. van den Dool. 

Anton van der Graaf: Bij de Bloemendienst is er nog maar 1 dame over om 

bloemen te bezorgen. Zijn er nog andere mensen die dat ook eens een keer 

willen doen? Anders moet altijd dezelfde persoon. Hetzelfde geldt voor de 

Autodienst. Er zijn nog maar drie mensen die regelmatig kunnen rijden. Er 

komen meer leden met de auto naar de kerk. Kunnen die niet een ander lid 

meenemen of ophalen? 

Sluiting: 21.30 uur. 

Notulist 

Hans van Leeuwen. 


