
                
Conceptverslag Algemene Ledenvergadering VBMK, woensdag 20 april 2016 in de Grote Kerk  
Naarden, Marktstraat 13, 1411 CX Naarden. 

1. Opening 

De voorzitter opent de ALV 2016 en heet de aanwezigen van harte welkom. 

2.   Verslag ALV 2015 d.d. 24 april 2015 

Het verslag wordt vastgesteld. . 

3. Mededelingen 

Brigitte Linskens, secretaris en lid van de werkgroep van de Nationale Agenda Toekomst Religieus 
Erfgoed (ATRE), geeft een toelichting op de Nationale Agenda. Dit project loopt nog tot eind 2016. De 
VBMK is voorzitter van de werkgroep ‘Tussentijds’. Deze werkgroep is omgezet in het project ‘Adopteer 
een kerk’. De VBMK participeert ook in andere werkgroepen onder meer in ‘Open Kerken’. Het VSB-
fonds heeft EUR 150.000,- beschikbaar  gesteld voor het project ‘Open Kerk en Klooster ‘. Hiermee 
worden acht kerkgebouwen ondersteund bij de openstelling van hun gebouwen. 

Annette van Goor, Joriskerk Amersfoort, geeft aan dat door de ATRE diverse activiteiten en congressen 
worden ontwikkeld, zoals het a.s. symposium over nevengebruik. Zij heeft haar bedenkingen hierover en 
verwacht een overlap met de VBMK. Mevrouw Linskens antwoordt dat er contact is geweest over de 
wenselijkheid en haalbaarheid van de timing van dit symposium. De ATRE en de VBMK zullen bij de 
organisatie van dit symposium samen optrekken. 

Mevrouw Linskens geeft een toelichting op het risico analyse project. Dankzij een subsidie van het 
Mondriaanfonds zullen er opnieuw een aantal kerken kunnen deelnemen.  

De heer Breukink licht de structuur van de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) toe. Er zijn 45 
organisaties lid. De federatie is een belangrijke stem richting de overheid en behandelt alleen thema’s die 
sector overschrijdend zijn, zoals wetgeving. De FIM heeft geld beschikbaar voor intersectorale projecten, 
goede suggesties kunnen ingediend worden bij de het secretariaat van de FIM. Verder onderzoekt 
Berenschot op verzoek van de FIM de inzet van vrijwilligers. Voor de zomer verschijnt hierover een 
rapport. 

Er wordt een nieuwe stichting voor Klinkend Erfgoed opgericht. Michiel Zonnevylle, voorzitter VBMK 
en Marlo Reeders, directeur Grote Kerk Naarden en bestuurslid VBMK, zullen toetreden tot het bestuur.  

4. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken, alleen enkele afmeldingen. 

5. Jaarverslag 2015 

Jaarverslag secretaris en financieel verslag penningmeester worden goedgekeurd door de vergadering.   

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarrekening. Om een goed beeld te krijgen van de baten 
en de lasten is het risico analyse project apart vermeld. De financiële situatie van de vereniging is stabiel. 
Het aantal leden en begunstigers loopt wel achteruit door o.a. fusies van gemeenten, sluiting van parochies 
en faillissementen. 

Het verslag van de kascommissie, bestaande uit mevrouw Annet van Goor, Joriskerk Amersfoort en de 
heer Rikus Schoemakers, Protestantse Gemeente Amersfoort, wordt voorgelezen. 

 Décharge van de penningmeester wordt op advies van de kascommissie verleend. 



Tevens aan het bestuur voor het gevoerde beleid.  
De ALV is akkoord met het verslag van de kascommissie. 

 Begroting 2016 – 2017: mevrouw van Goor hoopt dat de VBMK meer leden en begunstigers 
werft. Zij blijft zich hiervoor inzetten.  
De begroting wordt aldus vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 

6. Benoeming kascommissie 

De termijn van de zittende kascommissie is beëindigd. Als nieuwe leden worden benoemd de heren Frans 
en Richard Lijnsvelt, respectievelijk van de Laurenskerk Weesp en de Westerkerk Enkhuizen. De 
aftredende commissie wordt bedankt voor hun inzet. 

7. (Her)benoeming bestuur 

De heren Marc de Beyer en Peter Stutvoet worden herbenoemd voor 4 jaar. 

8. Regiobijeenkomsten 

Op 7 juli 2016 organiseert de VBMK samen met de ATRE en het Wilminktheater een regiobijeenkomst in 
de Grote Kerk van Enschede met als thema ‘professioneel kerkbeheer’. 

9. Beleid VBMK 

Er wordt uitgebreid gesproken over de nieuwe beleidsnota VBMK. In het nieuwe beleid komt meer 
nadruk te liggen op het contact met de leden. Voorafgaand aan een regiobijeenkomst zal de VBMK 
daarom in gesprek treden met haar leden tijdens een z.g. rondetafelgesprek om te achterhalen wat er leeft 
onder de kerkbeheerders. Wat zijn de problemen, wat zijn de kansen? Hoe kan de VBMK hierop 
inspelen? 

Hans Schippers van de Stichting Oosterkerk Hoorn vindt het zorgelijk dat er steeds nieuwe organisaties 
op het gebied van Religieus Erfgoed verschijnen. Bundeling van krachten lijkt belangrijk. De VBMK 
onderscheidt zich duidelijk als landelijke, niet gebonden, non-profit organisatie van commerciële 
organisaties. De vergadering is unaniem van mening dat er gestreefd moet worden naar meer 
samenwerking in het veld. 

De heer Lijnsvelt, Westerkerk Enkhuizen, informeert naar de criteria voor een lidmaatschap van het Grote 
Kerken Overleg (GKO), respectievelijk het Middelgrote Kerken Overleg. Hij adviseert de VBMK om het 
onderscheid tussen de overleggroepen duidelijk naar buiten te profileren.  

Mevrouw van Goor merkt op dat veel kerkbeheerders angstig zijn om contact op te nemen met de 
plaatselijke/regionale overheid. N.a.v. vragen over belangenbehartiging richting overheid antwoordt de 
heer Breukink dat de FIM onze belangen behartigt. De slagkracht van de FIM is erfgoed-breed met 
nadruk op monumenten in het algemeen.  

De ALV stemt in met de beleidsnota. Het actieplan zal verder worden uitgewerkt. 

10.  Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 
11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst en het team van de Grote 
Kerk Naarden voor de geboden gastvrijheid.. De middag wordt afgesloten met een rondleiding en een 
drankje. 

 

 


