NOTULEN
Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden

9 mei 2019

Voorafgaand aan de opening van de vergadering brengen de jonge Gooiers (in de
leeftijd van 6-15 jaar) o.l.v. de lokale pianodocente Josien de Roode een aantal
muziekstukken van Bach ten gehore. Robbert verklaart de keuze van de vereniging
voor het uitnodigen van dit jonge talent en heet Josien welkom. De Vereniging wil
jong en oud samenbrengen als vrienden van de Grote Kerk, een ontmoetingsplaats.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur en heet iedereen welkom.
2. Notulen van de ALV d.d. 12 april 2018
De voorzitter merkt op dat er een typefout is geslopen in de notulen van 12 april
2018. Er staat dat de vereniging in 2018 € 40.000 euro heeft gereserveerd voor
het dak, maar dat moet € 30.000 euro zijn (de totale reserve voor het dak komt
daarmee op € 40.000). Er zijn geen vragen over de notulen en deze worden
goedgekeurd door de vergadering.
3. Activiteitenverslag 2018
Het verslag wordt zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd. De voorzitter
vermeldt als actueel bericht dat de Rally van 2019 weer een groot succes was.

4. Financieel verslag 2018
De penningmeester geeft een korte toelichting op het jaarverslag. De reservering
van € 30.000 euro t.b.v. het nieuwe dak heeft geleid tot een negatief saldo van
baten en lasten. Het bedrag ‘te ontvangen rente’ wordt apart vermeld maar is
feitelijk verwaarloosbaar. Het totaalaantal vrienden in 2018 is 296, de hoogte van
hun bijdrage varieert van 20 tot en met 100. Bedrijfsleden hebben wij niet kunnen
toevoegen aan ons ledenbestand. De opbrengst van de rally in 2018 was 12.500
euro. We hebben een nieuwe website laten bouwen en een huisstijl voor de
vrienden ontwikkeld. We hebben tentoonstellingspanelen aangeschaft voor de
stichting. De rally willen we komend jaar CO2 neutraal maken, dat wil zeggen de
uitstoot compenseren. Dit zal ongeveer 500 euro kosten. De heer Aschermann
vraagt waarom het geld voor het dak nog niet is overgemaakt aan de stichting?
We zullen maandag 13 mei dit bedrag overmaken. Er zijn verder geen vragen.
5. Verslag kascommissie 2018 en benoeming nieuwe commissie
De kascommissie, bestaande uit de heren Van der Mast en Vunderink, heeft de
boeken gecontroleerd. Zij kunnen vaststellen dat de penningmeester zijn taken
goed heeft uitgevoerd. De heer Van der Mast noemt dat het verloop van € 30.000
via de baten en lasten tot een negatief saldo leidt. Het geld is door de toezegging
aan de stichting in feite niet meer van de vereniging. De kascommissie merkt op
dat de lay-out van de begroting volgend jaar overzichtelijker kan. De
penningmeester krijgt decharge. Onder applaus wordt de penningmeester bedankt
voor zijn werk en stemt de ledenvergadering ermee in de heren Vunderink en Van
der Mast te herbenoemen tot leden van de kascommissie 2019.
6. Goedkeuring financieel verslag 2018
Het financiële verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.
7. Vaststellen jaarlijkse contributie
De jaarlijkse contributie wordt met instemming van de vergadering niet verhoogd.

8. Vriendenproject en overige plannen
De voorzitter introduceert mevrouw Snoep. Zij is de nieuwe directeur van de
Stichting Grote Kerk Naarden. Mevrouw Snoep vertelt over haar achtergrond bij
de cultuursector en zij onderstreept hoe belangrijk vrienden zijn voor cultureel
erfgoed. Daarbij onderstreept zij hoe fijn zij het vindt dat deze vergadering
kinderen betrokken heeft bij de activiteiten van de Vrienden. De renovatie van het
dak duurt 2 jaar en door de weersomstandigheden is de planning helaas
verschoven. Daardoor is de volgorde van het dekken van de dakdelen omgedraaid.
Ook vanwege grote evenementen die al op de agenda stonden. De noordkant is
bijna klaar (Vitusstraat) maar voordat ze beginnen aan de zuidkant (Annastraat)
wordt eerst de kooromgang gedaan. Er wordt een publiekssteiger gerealiseerd,
echter, dit idee is ook met een jaar verschoven. Volgend jaar april/mei zal deze nu
pas worden gebouwd. Maar deze tijd heeft de Stichting ook nodig om er iets
moois van te maken. Vanaf volgend jaar kunnen geïnteresseerden een leitje van
hun naam voorzien en deze dan omgekeerd op het dak laten leggen, of ze kunnen
een leitje kopen en meenemen als souvenir. De Stichting zou van de Vrienden
graag een bijdrage voor de publiekssteiger willen ontvangen en bevestigt haar
blijdschap over de tentoonstellingspanelen.
Mevrouw Schwietert vraagt waarom geïnteresseerden die leitjes mee mogen
nemen, de leitjes zijn immers bedoeld voor het dak? De heer Van Vliet, de
architect, bevestigt dat we wel wat leitjes kunnen missen.
Mevrouw Verburgt vraagt of er toegangsprijs gerekend gaat worden om
geïnteresseerden de publiekssteiger te laten betreden. Mevrouw Snoep bevestigt
dit.
De heer Oostenrijk vraagt wat er gebeurt met de oude leitjes? De heer Van Vliet
vertelt hoe deze door een grote slurf naar beneden worden gestort en daarna
worden gerecycled tot bijvoorbeeld fundering onder tuinpaden. De oude leitjes
zijn niet te verkopen aan het publiek, ze zijn te veel beschadigd.

De Stichting heeft een viertal wensen die wij zouden kunnen invullen:
1. Nieuwe karren om de stoelen in de kerk goed te kunnen verplaatsen kosten 5200 euro
2. Nieuwe kussens voor in de dooptuin en voor op de herenbanken tegenover de
dooptuin.
De kosten daarvoor zijn begroot op 5100 euro.
3. Achter in de kerk is een opslag en deze willen zij graag met een gordijn kunnen
afschermen. Kosten 1500 euro
4. Aanleggen van een alarmsysteem. Kosten 1000 euro
Mevrouw Van Oostveen vraagt uitleg over het alarmsysteem? Het huidige
systeem blijkt niet gekoppeld aan een meldkamer. Met de aanbesteding is dit wel
mogelijk.
Meneer Geniets verwondert zich over de brandbeveiliging en hoe deze dan is
geregeld nu tijdens de renovatie? Mevrouw Snoep legt uit dat er alleen in de
ochtend mag worden gelast zodat je ‘s middags je eigen brandwacht bent.
Daarnaast wordt de kerk zo goed als mogelijk stofvrij gehouden. Er wordt niet
met open vuur gesoldeerd. De bouwkundige voorzieningen zijn extra scherp. De
sprinklerinstallatie van de kerk is 30 jaar geleden buiten gebruik gesteld omdat
deze samengaat met de Toren, die niet ons eigendom is. Om deze weer te
activeren wordt er binnenkort een vergadercyclus georganiseerd om kerk en toren
weer te verbinden.
De heer Aschermann vraagt wat de bijdrage aan de publiekssteiger van de
vereniging zal worden. De voorzitter zegt dat deze nu niet is begroot maar wil dit
initiatief wel voorleggen aan de vergadering, echter pas in 2020.
De vergadering geeft goedkeuring voor de besteding van de 12.800 euro t.b.v. de
vier wensen van de Stichting.

9. Begroting 2019
De penningmeester licht de begroting toe. De CO2-compensatie, de organisatie
van een nieuw evenement (borrel) om de vriendengroep te vergroten en dus meer
geld te genereren. Het bestuur is van mening dat iedereen die in de Vesting woont
tenminste op de hoogte moet zijn dat er een vereniging Vrienden van de Grote
Kerk bestaat. Nu is men dat niet.
Mevrouw Verburgt informeert waarom wij niet meer aandacht aan onze
vereniging kunnen besteden door vermelding van onze activiteiten in bijvoorbeeld
het Naardens Nieuwsblad? En mevrouw van Oostveen oppert om dit evenement
in de kerk zelf te organiseren, en niet in een lokale horecagelegenheid. De
voorzitter bevestigt dat de mogelijkheid daartoe zal worden onderzocht.
Mevrouw Witsen Elias informeert naar de plannen voor het golftoernooi die de
penningmeester noemde in zijn toelichting en hoe dit ingevuld zal worden. De
spelregels van dit golftoernooi zijn echter nog niet bepaald.
Mevrouw Schwietert vraagt waarom het bestuur voor alles toestemming vraagt?
Volgens haar mogen de opbrengsten door het bestuur vrijelijk worden besteed
tenzij de uitgaven meer bedragen dan het totale bedrag dat de leden jaarlijks
doneren.
De begroting wordt goedgekeurd.
10. Vriend van het jaar
We hebben dit jaar geen “vriend van het jaar” voor de kerk gevonden. De heer
Oostenrijk noemt de naam van een persoon die al het hout van het koor in de
boenwas heeft gezet. De voorzitter zal hiernaar informeren bij de Stichting.

11. Overige mededelingen
De voorzitter bedankt mevrouw Van Oostveen ook dit jaar weer heel hartelijk
voor haar werkzaamheden t.b.v. de ledenadministratie. Tevens vertelt de
voorzitter dat we dit jaar een bijzondere gift van 5.000 euro hebben ontvangen
van iemand die anoniem wil blijven.
12. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van Oostveen vraagt of er overleg mogelijk is met de Bach vereniging
om toch eens folders uit te kunnen delen. Mevrouw Simons stelt voor om in ieder
geval bij het aankomende fotofestival onze folders neer te leggen. Mevrouw Petit
dit de la Roche zou graag zien dat er alerter wordt omgegaan met de microfoon en
dat iedereen die wat te zeggen heeft daarbij ook gaat staan en zijn of haar naam
noemt.
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en kondigt het tweede deel van
de muzikale uitvoering van de leerlingen van Josien de Roode aan. Aansluitend is
iedereen van harte welkom voor een drankje.

