Activiteitenverslag Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden 2018
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden is regelmatig bij
elkaar gekomen en heeft gedurende 2018 gefunctioneerd in twee samenstellingen.
De ledenvergadering in 2018 heeft immers ingestemd met benoeming van de twee
nieuwe leden Lieneke Tönjann en Phil Jonckheer, onder gelijktijdige dankzegging aan
de vertrekkende leden Joke Witsen Elias en Ed Aschermann.
Bij de vergaderingen is in de regel ook een lid van het Stichtingsbestuur aanwezig. De
inbreng van mevrouw Trude Schermers, die op voordracht van de VVGKN is
toegetreden tot het Stichtingsbestuur, wordt zeer op prijs gesteld en leidt tot een
goede afstemming tussen de twee bestuursorganen.
2018 was ook het jaar van de vijfde Gooische Vestingrally. De start op de Vereeniging
in Loosdrecht verliep tadeloos. Gevolgd door een mooie tocht in bekend en toch
verrassend nieuw gebied. Op het gras van landgoed Leeuwenburgh van Hector de
Beaufort werd tijdens de theestop niet geparkeerd. Na de stop was het direct op naar de
finish. Natuurlijk lieten de lokale bevolking en de pers zich daar niet onbetuigd. Zoveel

auto-industrieel historie beroert ieder jaar vele dorpsgenoten, jong en oud.
Na de prijsuitreiking, de rally werd in de sportklasse gewonnen door Mariëlle en Sophie
Vehmeijer, in de tourklasse door Liesbeth Ament en Lisa de Groot, vond de veiling plaats
die ook weer een aardig bedrag opleverde. De afsluitende borrel werd muzikaal luister
bijgezet door de live jazzband van Floris Jansen.
Het doel, een gevulde kas voor het onderhoud van het mooiste pand van Nederland, is
wederom bereikt. De rally bracht ruim twaalfduizend euro op. Voorwaar een mooie

bijdrage aan ons vermogen. Heel grote dank gaat uit naar onze sponsoren groot en
klein, en alle vrijwilligers. Zonder hen is het onmogelijk dit evenement te organiseren!
In 2018 hebben wij tijd en aandacht besteed aan verdere professionalisering. Niet
alleen streven wij naar een moderner uitstraling, bijvoorbeeld om nieuwe leden aan te
trekken. Ook het communiceren met bestaande leden gaat gemakkelijker met de

laatste technologie. Zo hebben wij een logo laten ontwerpen voor onze vereniging,
een interactieve website gebouwd en nieuwe folders laten maken voor ledenwerving.
Op 12 april 2018 vond de ALV van de Vereniging plaats in de Grote Kerk. Er waren
circa 55 leden aanwezig. Na afloop genoten de nablijvers van een mooi concert van
het trio Escapade.
De ledenadministratie is ook in 2018 weer naar volle tevredenheid uitgevoerd door
Christien van Oostveen. Het ledenaantal bedroeg op 31 december 2018 - 356 leden,
een lichte daling ten opzichte van het ledenaantal het jaar daarvoor (eind 2017 - 376).
Er bestaan 285 gewone leden, 69 leden voor ’t leven en 2 bedrijfsleden.

Het bestuur bestaat vanaf 12 april 2018 uit de volgende personen:
Diederick Bonnerman, voorzitter
Lieneke Tönjann-Wynia, secretaris
Phil Jonckheer, penningmeester
Robbert Belle, public relations
Willem van Eeghen, lid

