
   
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2015 van de Remonstrantse Gemeente 

Sommelsdijk. 

 

Aanwezig waren: 17 leden en vrienden. 

 

1. De voorzitter opent de vergadering door een ieder welkom te heten. 

 

2. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Ten behoeve van de vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. Er is zes 

berichten ontvangen. 

 

4. De notulen van de jaarvergadering van 12 maart 2014 blijken niet bij de jaarstukken te 

zitten. Het verslag van 2013 is bijgevoegd. De secretaris zal de notulen aan de aanwezigen 

nasturen. 

 

5. Het jaarverslag van de gemeente over 2014 wordt voorgelezen en goedgekeurd. Een 

afschrift zal worden gezonden 2 leden. 

 

6. Het financiële jaarverslag komt vervolgens aan de orde waarbij de penningmeester, aan de 

hand van de bij de uitnodiging gevoegde stukken, een uiteenzetting geeft van de financiële 

huishouding van de gemeente. Het exploitatietekort over 2014 is meegevallen als gevolg van 

hogere bijdragen en enkele onvoorziene meevallers. Een van de meevallers is, dat er gelden 

zijn ontvangen op de post legaten en schenkingen en een uitkering is ontvangen voor de 

periode dat onze predikant niet kon werken. Daarnaast was er over 2014 een positief resultaat 

op de effectenportefeuille. 

De jaarcijfers over het boekjaar 2014 worden goedgekeurd. 

 

7. De kascommissie deelt, na de behandeling van het financiële jaarverslag, mee dat zij de 

boeken op hun rechtmatigheid hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Zij stelt 

voor de penningmeester decharge te verlenen voor het boekjaar 2014. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. De voorzitter dankt de commissie voor hun inzet. De mevr. Jongejan is dit 

jaar aftredend. Dhr. J. van Nieuwenhuijzen wordt benoemd als nieuw lid van de 

kascommissie. Mevr. Jongejan wordt hartelijk bedankt voor haar werkzaamheden. De heer 

Lesuis blijft reserve lid van de kascommissie. 

 

8. De begroting voor het komende jaar wordt hierna besproken. De tekorten op de 

exploitatierekening lopen in de komende jaren toch weer op. Het aantal leden en vrienden 

neemt nog altijd langzaam af. Op 1 januari j.l. waren er 65 leden en vrienden. Door het interen 

op het vermogen en de lagere rente nemen ook de opbrengsten op de spaarrekeningen en de 

beleggingen af. De vrijwillige bijdragen blijven gelukkig nog wel op peil maar zijn 

onvoldoende om het tekort geheel op te vangen. Bovendien verwacht de penningmeester in de 

komende jaren een afname van de vrijwillige bijdragen. De uitgaven nemen langzaam maar 

zeker toe. In 2015 is een meevaller dat van de COZA een eenmalige subsidie ter hoogte van 

het af te dragen quotum wordt ontvangen. Daarnaast kan in 2015 een legaat en een schenking 

worden verwelkomd.  

Hierna wordt de begroting voor 2015 goedgekeurd. 

 

9. Rondvraag 

De heer De Vries maakt de aanwezigen er op attent dat er een TV opname is gemaakt voor de 

huiskamer van Flakkee. Deze opname is via een link op de website te beluisteren. De opname 

duurt circa 30 minuten. In de opname worden Tom Harkema, Bram Schrier en Jan Klijnsma 

ondervraagd over de publiciteitscampagne van de Remonstranten. 



   
Voorts maakt de penningmeester bekend dat er een nieuw diaconaal project is in Ghana. In 

het komende nummer van Vrijzinnige Klanken wordt hier aandacht aan besteed. 

Ds. Klijnsma deelt mee dat er op de eerste vrije zondag na Pinksteren een zangdienst in de 

Remonstrantse kerk in Dordrecht zal zijn. 

De heer Schrier deelt mede dat binnenkort weer enkele nieuwe vrienden kunnen worden 

verwelkomd. 

Mevrouw Ilonka van der Sluis wijst nog op het komend paasontbijt en de dienst met Pasen 

o.l.v. dr. Barnard. 

 

10. Na de pauze wordt er een bijbelquiz gespeeld. Dit keer middels een powerpoint 

presentatie. Aan de quiz kan iedereen persoonlijk deelnemen. De quiz bleek een groot succes. 

Na 25 vragen waren er twee winnaars, beiden met 23 vragen goed. 

 

11. De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur en wenst iedereen een goede reis naar 

huis. 

 

De secretaris, 

Jan de Vries 


