NOTULEN
Algemene Ledenvergadering
Vereniging Vrienden van de Grote Kerk Naarden
25 oktober 2021
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.03 uur.
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld zonder opmerkingen.
Daar niet alle aanwezige leden tevens de vergadering van 12 oktober jl hebben bezocht
vraagt de voorzitter aan de directeur van de stichting Grote Kerk Naarden, mevrouw
Ellen Snoep haar presentatie wederom te tonen en toe te lichten.
De directeur van de stichting geeft een uitgebreide toelichting op het voorstel de
activiteiten van de vereniging te laten samensmelten met die van de stichting.
De diapresentatie opent met de hoofdboodschap ‘U blijft Vriend’. Aan de buitenkant
verandert weinig voor vrienden. Het doel en de vriendschap blijven bestaan. Het
blijven streven naar behoud (en het uitvoeren van onderhoud) van het gebouw is
daarmee gewaarborgd. De verandering voor de leden zal vooral zichtbaar zijn aan de
achterkant, de zgn. ‘backoffice’.
Op dit moment bestaan de vereniging en de stichting naast elkaar. De werving van
vrienden wordt door de vereniging gedaan, met een vrijwillig bestuur. Voor de
Stichting worden de inkomsten uit sponsoring (door vrienden en bedrijven) echter
steeds belangrijker. Dat heeft o.a. te maken met de hoge kosten voor het onderhoud.
Tot voor enkelen jaren ging dit om kleinere bedragen dan waar het nu om gaat. De
Stichting ziet complexe en dure onderhoudsopgaven op zich afkomen. Het wordt
daarom belangrijker dat meer mensen en bedrijven zich verbinden aan het gebouw. De
Stichting wil sponsoren (bedrijven / vrienden) structureler en professioneler werven.
Als voorbeeld wordt genoemd dat als mensen kaarten kopen voor een concert, de
mogelijkheid moet bestaan om ook vriend van de Grote Kerk te worden. Verbreding
van de mogelijkheden om verbinding te maken. Het bestuur en de directie van de
Stichting zien vele mogelijkheden voor synergie.
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Onderzoek bij culturele instellingen zoals Singer Laren, Het Concertgebouw in
Amsterdam en bij diverse grote 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 duidelijk onderscheid maken tussen
zakelijk en particulier. Er wordt gesproken van ‘geefcirkels’ die ook tegenprestaties
mogen ontvangen, meteen herkenbare huisstijl en 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 er voor de vrienden een voorprogramma zal zijn. U krijgt als
vriend bijvoorbeeld eerder te weten wat er in de kerk gaat gebeuren. Zoals gezegd, de
“vriend” blijft behouden.
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 geïndiceerde bedrag van € 30 per jaar wordt vooralsnog gehandhaafd.
Met het jaarverslag van de stichting wordt verantwoording over inkomsten en
bestedingen afgelegd

Vragen
Komt er voor de restauratie van het tongewelg nog subside van de overheid? Ellen
bevestigt dat de Stichting daar momenteel heel druk mee bezig is om die gelden te
werven.
Een donatie is een gift en geeft geen invloed op wat daarmee gebeurt. Mevrouw Swaan
vindt de nieuwe vorm daardoor minder democratisch en maakt zich zorgen over wat er
met de toekomstig gedoneerde gelden gaat gebeuren. Ellen Snoep benoemt dat er wel
degelijk een bestemming mag worden meegegeven door een donateur. Uiteindelijk
hebben we allemaal hetzelfde doel, maar het klopt dat de vrienden geen zeggenschap
meer zullen hebben in de uitvoering van het beleid van de stichting. Mevrouw Swaan
wil ook weten of het wordt toegestaan om een ander bedrag dan 30 euro te doneren
als vriend. Christien memoreert dat men alleen bij een minimale donatie van € 30 als
vriend wordt geregistreerd. Daan Asser zou graag een pasje zien, wat duidelijk maakt
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dat je als vriend een bepaalde positie hebt binnen de organisatie. Hij toont als
voorbeeld een vriendenpasje van de Pieterskerk in Leiden. De directeur van de
stichting zal de mogelijkheid voor een pasje gaan bekijken. Ze legt verder uit dat in
geefkringen in de regel 10 procent mag worden gebruikt om de gevers te bedanken, cq
iets terug te doen.
De voorzitter bedankt Ellen Snoep en vervolgt de vergadering.
3. Notulen van de ALV d.d. 12 oktober 2021
De voorzitter informeert of er vragen zijn over de notulen van 12 oktober.
De heer ……., die zelf niet aanwezig was ten tijde van de vorige vergadering, noteert
dat de datum van de laatste ALV (in januari 2020) verkeerd staat vermeld. Naar zijn
smaak zijn de gekozen woorden om de heer Rutte, “een verdienstelijke
amateurpianist” te memoreren niet erg flatteus. Daarnaast merkt hij op dat de
pagina’s van de notulen wederom niet zijn genummerd.
Mevrouw Field-Wijk meldt dat vrienden die zich afmelden voor de vergadering ook
met hun volledige naam, zoals in de afzender genoemd, moeten worden genoteerd.
In haar geval was dat niet goed. Dat zal worden rechtgezet.
De heer van Dulm levert een correctie in voor de nu foutieve omschrijving van zijn
functie in de notulen van 12 oktober.
De notulen worden aangepast, en daarna goedgekeurd.
4. Voorstel tot opheffing van de Vereniging
In de eerste vergadering werd het quorum niet gehaald en kon de voorzitter niet
overgaan tot stemming. Voor deze (tweede) vergadering geldt dat minimaal
twee/derde van de aanwezige leden voor opheffing van de vereniging moet
stemmen. Het bestuur heeft 45 volmachten ontvangen: 43 voor, 1 tegen en 1
onthouding. De voorzitter vraagt de vergadering wie er voor stemt en dat blijkt aan de
handen in de lucht de overgrote meerderheid te zijn.
De voorzitter bepaalt dat hiermee de vereniging kan worden opgeheven.
Hij benadrukt dat hij alle vertrouwen heeft in het beleid dat de stichting voort zal
zetten. Hij dankt alle aanwezigen voor hun vertrouwen. Trude Schermer vraagt
namens de stichting het woord om het bestuur te bedanken voor hun inzet en om
hen te feliciteren met hun nieuwe status als commissielid van de stichting. Zij
benoemt ook de verwarring die heeft bestaan over de twee organen (de Vereniging
GKN en de Stichting GKN), en dankt alle (ook voorgaande) bestuursleden van beide
organen heel hartelijk voor hun inzet voor het behoud en onderhoud van de Grote
Kerk Naarden. Ook benadrukt zij de behoefte aan meer professionaliteit voor de
werving van geldelijke fondsen, omdat de bedragen zo enorm zijn toegenomen in de
laatste jaren dat jdit niet meer van vrijwilligers kan worden verlangd. Het bestuur
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ontvangt bloemen en een fles wijn en nogmaals dank namens het bestuur van de
stichting.
5. Rondvraag
De voorzitter vraagt of er nog een vraag voor de rondvraag is. Er wordt gevraagd waar
de administratie van de vereniging zal worden opgeslagen. De voorzitter vertelt dat dit
door de penningmeester zorgvuldig bewaard zal worden en dat de kascommissie
hierop zal toezien.
De heer Asser bedankt het bestuur namens de vrienden en benadrukt dat het geen
sinecure is om een vereniging als deze te leiden. De besturing is op een heel
verbindende manier gebeurd en hij spreekt de hoop uit dat het stichtingsbestuur op
dezelfde koers zal doorvaren. Er volgt een luid applaus.
Mevrouw Edith G.L. Field-Wijk is verwonderd waarom zij niet wist van de aanschaf van
de vleugel. De voorzitter herinnert er aan dat hierover uitgebreid is vergaderd en
gestemd, dat de vleugel met veel vreugde is aangeschaft en dat daarover ook
meermalen is gecommuniceerd.
6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt iedereen uit tot het ontvangen van het
prachtige boek over de Hemelbestormers.
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