ACTIVITEITENVERSLAG VERENIGING VRIENDEN VAN
DE GROTE KERK NAARDEN 2019
Aan de leden vergadering!
Uw bestuur is regelmatig bij elkaar gekomen om met bloed zweet en tranen te
broeden op ideeën om het behoud van het pand tot in lengte van jaren te garanderen.
Gedurende het hele jaar heeft het als voltallig team gefunctioneerd: Diederick
Bonnerman in de rol van voorzitter, Phil Jonckheer die de penningen bemeestert,
Lieneke Tönjann die secretarieert, en Willem van Eeghen en Robbert Belle die
gemoedereerd als leden aanzitten.
Bij de vergaderingen is in de regel ook Trude Schermer, uit hoofde van haar
lidmaatschap van het Stichtingsbestuur, aanwezig. De inbreng van Trude, 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.
2019 was o.a. het jaar van de zesde Gooische Vestingrally. De tadeloze start bij de
Tinfabriek, de nieuwe huisvesting van Volvo Buitenweg, was de aftrap van een mooie
tocht door verrassend nieuw gebied. Op het prachtige landgoed Pijnenburg in Baarn
hielden wij de theestop. Hierna zette de gehele vloot zich voort richting de finish. Zoals

ieder jaar, lieten de lokale bevolking en de pers zich daar niet onbetuigd. Zoveel autoindustrieel historie beroert vele dorpsgenoten, jong en oud.
De rally werd in de sportklasse gewonnen door Cooper en Marsha Goei, in de tourklasse
door Simone van der Eijk en Kim Nekeman. Na de prijsuitreiking vond de veiling plaats,
die helaas niet heel veel aandacht kreeg. De afsluitende borrel werd wederom muzikaal
luister bijgezet door de live jazzband van Floris Jansen. En tot overmaat van plezier nam
Thijs van Leer nog even de piano over. 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 alle sponsoren groot en klein, en natuurlijk de vrijwilligers.

Zonder hen is het onmogelijk dit evenement te organiseren!
Op 6 april 2019 werd met circa 50 leden de ALV van de Vereniging gehouden, zoals
gewoonlijk in de Grote Kerk. Na afloop genoten de nablijvers van een mooi concert
van een groot aantal leerlingen (van beginnend tot vergevorderd) van pianojuf Josien
de Roode.
De ledenadministratie is ook in 2019 weer naar volle tevredenheid uitgevoerd door
Christien van Oostveen. Het ledenaantal bedroeg op 31 december 2019 339 leden,
helaas toch weer een daling ten opzichte van het ledenaantal van het jaar daarvoor
(eind 2018 - 356). Er bestaan nu 269 gewone leden, 68 leden voor ’t leven en 2
bedrijfsleden.

Het bestuur bestaat sinds 9 mei 2019 uit de volgende personen:
Diederick Bonnerman, voorzitter
Lieneke Tönjann-Wynia, secretaris
Phil Jonckheer, penningmeester
Robbert Belle
Willem van Eeghen

