NOTULEN
Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden
12 oktober 2021
1. Muzikale introductie
Voorafgaand aan de vergadering luisterde de Bram Rutte de avond muzikaal op met
een prachtig geschiedkundig programma. Hij nam ons aan de hand door zes eeuwen
muziek. Klanken die zeer waarschijnlijk al honderden jaren geleden in de kerk ten
gehore zijn gebracht, variërend van Jacob Obrecht via Bach tot Chopin, en van het
Wilhelmus tot My Fair Lady. Uniek!
2. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 20.42 uur, heet iedereen welkom en noemt de
afmeldingen (de heer O. Planten, de heer en mevrouw J. Veenstra, mevrouw S.
Bouland, mevrouw H. Van Melle, de heer B. Custers, mevrouw M. den Biggelaar,
mevrouw M. Boone, de heer/mevrouw J. Wiersema, mevrouw K. De Haan, mevrouw
Edith G.L Field-Wijk en mevrouw L. Verburgt.)
3. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
4. Notulen van de ALV d.d. 30 januari 2020
De heer Overdiep vraagt om de pagina’s in het vervolg te nummeren. En hij informeert
naar de kosten van de opslag van de piano. De directeur van de stichting, Ellen Snoep,
vertelt dat de vleugel buiten de kerk wordt bewaard in een speciale vleugelopslag en
iedere keer op verzoek weer wordt gehaald en teruggebracht omdat deze vanwege de
vele evenementen die in de kerk plaatsvinden niet kan blijven staan. De kosten
hiervoor zijn laag omdat de opslag ook voor andere dingen wordt gebruikt.
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd onder grote dankzegging
aan onze onvolprezen secretaris..

1

5. Activiteitenverslag van 2020-2021
Robbert Belle licht het activiteitenverslag toe. We hebben (helaas) meer vergaderd dan
activiteiten georganiseerd. Vlak na onze ALV in januari 2020 ging Nederland vanwege
corona op slot. We hebben de leden via email een aantal berichten gestuurd waarmee
wij o.a. informeerden dat drie bestuursleden tijdens de ALV 2021 statutair zouden
moeten aftreden. Wij hebben daarop goedkeuring gekregen voor uitstel. Op zaterdag 2
oktober jl. is de 7de Gooische Vesting Rally gereden. Daarmee hebben wij ruim € 12.000
netto kunnen bijschrijven. Er zijn geen vragen over het activiteitenverslag.
6. Financiële jaarverslag 2020-2021
Phil Jonckheer licht het jaarverslag toe. Voor het eerst zien we een boekjaar van 1 jaar
en 261 dagen. Voordeel van dit bijzondere boekjaar is dat er meer opbrengsten zijn!
Het Eigen Vermogen is, met ruim € 16.000, aanzienlijk toegenomen. We hebben een
oproep gedaan om de kerk in de coronaperiode extra te steunen, hetgeen heeft geleid
tot ruim € 2.500 aan extra ontvangsten. Er is circa € 40.000 overgemaakt naar speciale
projecten. Eén hiervan is de vleugel, die de kerk nu veel kosten bespaart doordat deze
niet meer gehuurd moet worden. Ook hebben wij bijgedragen aan het
Hemelbestormers project. We hebben ter compensatie voor het rijden van de autorally
100 bomen laten planten. Het huidige banksaldo bedraagt ruim € 74.000. Op de vraag
van de heer Overdiep hoeveel leden de vereniging op dit moment heeft, antwoord de
penningmeester dat er momenteel ruim 300 leden zijn. De heer Overdiep vraagt
hoeveel daarvan ‘lid voor het leven’ zijn. Dat is op twee handen te tellen. Voorheen
werden de gelden die ontvangen werden voor een ‘lid voor het leven’ lidmaatschap
over de jaren uitgesmeerd. Dat gebeurt nu niet meer.
7. Verslag kascommissie 2020-2021
Willem-Hein Vunderink bedankt ons als enthousiast rallyrijder uitvoerig voor het
organiseren van de Gooische Vesting Rally. Ook dit jaar heeft hij weer enorm van de
tocht genoten. Namens kascommissie bericht hij ons dat, na grondig en afdoende
onderzoek van de door de penningmeester aangeleverde stukken en gevoerde
toelichtende gesprekken, de penningmeester naar behoren heeft geadministreerd en
diligent financieel beheer en beleid heeft gevoerd. Gezien het voornemen van de
vereniging om zich op te heffen is er geen begroting voor 2022 opgesteld. Wel stelt de
kascommissie voor dat de vergadering aan de commissie het mandaat verleent om de
slotbalans en eindafrekening bij opheffing te beoordelen en goed te keuren. Hiervan zal
dan verslag worden gedaan via de website van de vereniging of de Stichting Grote Kerk
Naarden, waar het eindsaldo aan zal worden overgemaakt.
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8. Goedkeuring financieel verslag 2020-2021
De voorzitter bedankt de kascommissie en overhandigt hen als dank een fles wijn voor
het goede werk. De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring van het
financiële verslag om daarmee tevens de penningmeester te dechargeren. De
vergadering applaudisseert voor akkoord.
9. Voorgenomen besluit tot ontbinding van de vereniging
De voorzitter betuigt de schrijver van onze brieven, Robbert Belle, grote dank voor zijn
proza. Daarna verzoekt hij Ellen Snoep, directeur van de Stichting Grote Kerk Naarden,
een toelichting te geven op onze keuze om de activiteiten van de vereniging te laten
samensmelten met die van de stichting. Het bestuur verlaat de tafel en maakt plaats
voor Ellen Snoep en Angeline Sandmann, de relatiemanager van de Stichting Grote
Kerk Naarden. Ellen noemt dat ook Trude Schermer en Karin Keeman uit het bestuur
van de Stichting Grote Kerk Naarden aanwezig zijn.
Ellen vertoont een diapresentatie en opent met de hoofdboodschap “U blijft Vriend”.
Met andere woorden, aan de buitenkant verandert er heel weinig voor vrienden. Het
doel zowel als de vriendschap, blijft bestaan. Het behoud en het onderhoud van de
Grote Kerk Naarden zal gewaarborgd blijven. De veranderingen die zullen
plaatsvinden worden vooral zichtbaar aan de achterkant, de zgn. ‘backoffice’.
Ellen licht de nieuwe huisstijl toe. Op dit moment bestaat er een vereniging naast de
stichting. De werving van nieuwe vrienden wordt door de vereniging gedaan, met een
vrijwillig bestuur. Voor de Stichting worden de inkomsten uit sponsoring (door
vrienden en bedrijven) in toenemende mate belangrijker. Dat heeft te maken met de
hoge kosten voor het onderhoud van het gebouw. Een aantal decennia geleden ging dit
om veel kleinere bedragen dan waar het nu om gaat. De Stichting ziet complexe en dure
onderhoudsbedragen op zich afkomen. Het wordt daarom belangrijker dat meer
mensen en bedrijven zich verbinden aan het gebouw. De Stichting wil deze vrienden
structureler werven. Als bijvoorbeeld wordt genoemd dat als mensen kaarten kopen
voor een concert, de mogelijkheid moet bestaan om ook vriend van de Grote Kerk te
worden. Grotere en kleinere manieren om meer verbinding te maken. De Stichting ziet
vele mogelijkheden voor synergie tussen de verschillende sponsoronderdelen.
Onderzoek bij andere culturele instellingen zoals Singer Laren, Het Concertgebouw in
Amsterdam en bij de grotere kerken in Nederland leert dat vele grotere en kleinere
culturele instellingen / goede doelen inmiddels zijn overgegaan van aparte (vrienden)
verenigingen naar een centrale organisatie, en een splitsing tussen zakelijk en
particulier. Er wordt gesproken van ‘geefcirkels’ die ook tegenprestaties mogen
ontvangen, er is één herkenbare huisstijl en een actieve werving.
Eenheid in uitstraling komt ten goede aan de merkbeleving. De bestaande activiteiten
blijven behouden en nieuwe zullen worden ontwikkeld. Daarbij valt te denken aan
programmering waarbij speciaal voor de vrienden een voorprogramma geldt. U krijgt
als vriend bijvoorbeeld eerder te weten wat er in de kerk gaat gebeuren. Zoals gezegd,
de “vriend” blijft behouden.
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Wat blijft en wat komt er in de plaats?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U blijft de nieuwsbrief ontvangen
In plaats van de ALV wordt een jaarlijks Vrienden-evenement
georganiseerd, waar zal worden teruggeblikt en waar de vrienden worden
meegenomen in het programma voor het volgende jaar.
Iedere nieuwe vriend ontvangt een digitaal welkomstpakket van de
Stichting Grote Kerk Naarden
De website en huisstijl worden geïntegreerd in die van de Stichting Grote
Kerk Naarden
De rally zal worden georganiseerd door een commissie binnen de
stichting
U ontvangt jaarlijks uitleg over de projecten waar de bijdragen van
Vrienden voor gebruikt worden. Deze bijdragen worden geoormerkt en
komen niet in de exploitatie van de Stichting terecht.
Er zal één aanspreekpunt zijn, de dagelijkse leiding van de Stichting Grote
Kerk Naarden, die ook alle communicatie zal verzorgen
Het minimum lidmaatschapstarief ad € 30 per jaar zal vooralsnog worden
gehandhaafd, maar zal wellicht worden geïndexeerd.
Met het jaarverslag van de stichting wordt verantwoording over
inkomsten en bestedingen afgelegd

Hemelbestormers
Het 4 maanden durend project Hemelbestormers is door 8.000 mensen bezocht. De
conditie van het tongewelf is onderzocht door een team van vier restauratoren. Er zijn
er nog wat andere schadefenomenen geconstateerd, die ook moeten worden
aangepakt. Het hele tongewelf, groot 700 m2, moet worden gerestaureerd. Dit zal
ongeveer 2 jaar duren en het kost ca. € 2 miljoen. De werving voor dit bedrag is al
gestart. Het voorstel is om het batig saldo te besteden aan de restauratie van het
tongewelf.
Vragen naar aanleiding van de presentatie van Ellen Snoep
Er wordt gevraagd of overwogen is om een persoon uit het verenigingsbestuur mee te
laten draaien in het bestuur van de Stichting Grote Kerk Naarden. Die persoon bestaat
al, namelijk Trude Schermer. Ellen geeft het woord aan Trude en deze benoemt meteen
hoe bijzonder de constructie is die nu geldt.
De heer Overdiep merkt op dat particulieren niet lid kunnen worden van een
stichting. Welwillenden die steunen met financiële bijdragen zijn donateurs. Hij vraagt
om meer informatie over de noodzaak om de vereniging te ontbinden. Hoe houd je
bijvoorbeeld de bijdrage van de donateurs buiten het vermogen van de Stichting?
Ellen vertelt dat dat bijvoorbeeld middels een bestemmingsreserve kan worden
geregeld.
De heer Sluijter stelt voor om het batig saldo van de vereniging aan een bepaald project
te besteden en niet in de grote pot te storten. Jaarlijks zal worden bepaald waarvoor
de bijdrage van de vrienden zal worden aangewend dan wel gereserveerd.
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De heer Ed Aschermann (ook oud penningmeester) benoemt dat het voor grote
sponsoren (bijvoorbeeld het Cultuurfonds) heel belangrijk is dat er wordt aangetoond
dat er lokale support is. Hij juicht het initiatief overigens van harte toe.
De heer Loek Schmidt vindt dat er nog wel moet worden besloten hoe de vrienden in
de toekomst binnen het Bestuur van de Stichting zullen worden vertegenwoordigd.
Trude Schermer vertelt dat de statuten sowieso moeten worden aangepast aan de
Cultural code of Governance. Wanneer de statuten van de Stichting Grote Kerk
Naarden worden herzien, dan wordt dit punt daarin meegenomen. Frits van Dulm –
kerkrentmeester van de PKN – merkt op dat de voorzitter van de Kerkeraad en hijzelf
door een lid van de stichting en de directeur van te voren op de hoogte zijn gesteld.
Er zal nader overleg plaatsvinden over de statuten.
Christien van Oostveen benadrukt dat de uitloop uit de vriendengroep op dit moment
groter is dan de aanwas, en deelt het vertrouwen dat het kantoor van de stichting
meer mogelijkheden heeft om de vriendengroep uit te breiden.
De voorzitter vertelt dat we het quorum om het voorstel voor opheffing in stemming te
brengen vanavond niet halen. Hij kondigt daarom direct de volgende vergadering
aan, te houden op maandag 25 oktober. Een tiental leden heeft inmiddels
volmachten verstrekt. Een aantal leden maakt gebruik van de gelegenheid ter
vergadering een volmacht in te vullen.
De voorzitter vraagt diegenen die voor de opheffing zijn zich kenbaar te maken,
waarop een ruime meerderheid reageert met handopsteking.
De voorzitter bedankt Ellen voor haar toelichting en introduceert Inez Goossens, de
notaris die ons bij de opheffing van de vereniging kan/zal begeleiden.
10. Overige mededelingen
Er zijn geen overige mededelingen.
11. Rondvraag
De heer Overdiep wijst erop dat de komende vergadering dezelfde informatie ter
beschikking moet zijn. En hij benadrukt dat de formulering zou moeten worden zijn
“donateurschap van de stichting”, omdat dat de nieuwe constructie wordt. De
voorzitter zal dit overleggen met de notaris.
Frits van Dulm vindt het een goed idee om het batig saldo te besteden aan het
tongewelf, maar zou ook graag zien dat er een blijvend aandenken komt aan de
Vereniging Vrienden Grote Kerk Naarden. Hij denkt daarbij aan een plaquette met
informatie over de geschiedenis van de Grote Kerk, met een speciale inscriptie ter
herinnering aan de vrienden. De voorzitter noemt dat we i.a. het Gooische vrouwtje,
de piano, de receptie en het invalidetoilet hebben ter herinnering aan de Vereniging
Vrienden Grote Kerk Naarden. Hij informeert of er meer voorstanders zijn. Die zijn er
en de voorzitter belooft dat we het er hierover nog zullen hebben.
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Phil bedankt Christien van Oostveen voor haar inzet en vertelt de vergadering dat
ook Christien in de toekomst de ledenadministratie zal uitvoeren, waarop de
vergadering luid applaudisseert.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.43 uur.
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