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1. Opening door Peter. 
Er zijn circa 65 mensen aanwezig. 

 
2. Lied: Antoniuslied 

 
3. Financiën 

• De penningmeester, Ad Schoenmakers, heeft een mooie power-point-
presentatie gemaakt en geeft een toelichting over: 

a. Financiële verantwoording van 2017. 
b. Begroting 2018. 
Een kort overzicht is te vinden op de website: www.antoniusinbeweging.nl 
 
• Kascontrolecommissie: 
De Kascontrolecommissie, bestaande uit Ton van Erp en Harry 
Verschuuren, verklaren dat zij de stukken en bescheiden, betrekking 
hebben op de Exploitatie over de periode 1 januari 2017 tot en met 31 
december 2017 en de Balans per 31 december 2017 te hebben 
gecontroleerd en in orde bevonden. 
Zij spreken hun waardering uit aan het adres van de penningmeester voor 
de keurige en heldere manier waarop hij de stukken heeft gepresenteerd.  
De Kascontrolecommissie adviseert de vergadering om de jaarrekening 
over het boekjaar 2017 goed te keuren en het bestuur te dechargeren 
voor het gevoerde beheer en financiële beleid in het boekjaar 2017. 
De aanwezigen laten door middel van een groot applaus hun waardering 
voor de penningmeester blijken. 

 
Volgend jaar zitten in de Kascontrolecommissie: Harry Verschuuren en 
Tonny Pruijssen. 
 
• Accountantsverklaring: Het accountantskantoor SABBest heeft een 

positieve verklaring afgegeven. 
 

4. Vastenactie 2018 
Ton en Jacqueline Timmerman hebben een kaart met een grote doos Merci 
afgegeven bij Gusie. Hun dank is heel erg groot. AiB heeft tijdens de 
Vastenactie voor een heel mooi bedrag (1260,00 Euro) gezorgd. Dit 
bedrag komt geheel ten goede aan “hun” kinderhuis in Nepal. 
 

5. Werkgroep in de picture: Taizévieringen. 
Piet Leemans vertelt over het ontstaan van de Taizévieringen in 2006. 
Er zijn sindsdien 60 vieringen geweest. Tijdens deze vieringen wordt een 
schriftlezing gelezen en er wordt gebeden.  
De belangrijkste component is: stilte. 



Er is een Taizécombo, bestaande uit mensen van AiB en PKN, die de 
muziek tijdens de vieringen verzorgen.  
Piet laat ook foto’s en een filmpje van Taizé zien. 
 
Volgende Taizévieringen: Zaterdagavond 6 oktober en 24 november. 

 
 

6. Pauze 
 

7. Terugblik 1e Lustrumviering 
Iedereen is het met Peter eens: het was een fantastisch feest en een 
schitterende dag.  
Het filmpje, door Gusie gemaakt, wordt gedraaid. 
Foto’s van de Lustrumviering staan op de website. 
 

8. Vragen 
 

9. Afsluiting, lied “Ga met God”. 
 

 


