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

 
2. Lied: Antoniuslied 

 
3. Huishoudelijk reglement 

Het is nu nog in concept, Voordat het definitief wordt, wordt het voor advies 
voorgelegd aan de Participantenraad.                                       
- Statuten van AiB, regelen veel zaken op hoofdlijnen; wijziging moet via de 

notaris. 
- Het huishoudelijk reglement: hierin worden zaken uit de Statuten verder 

uitgewerkt. AiB kan zelf wijzigingen aanbrengen: Beleidsplan; taken en 
bevoegdheden van het bestuur; samenstelling van het bestuur met een 
rooster van aftreden; rol en taken van de van de participantenraad; financiën 
en overige zaken. 
Bestuur: er komt een rooster van aftreden, het bestuur kan een kandidaat 
voordragen en er komt een gelegenheid voor leden om zich kandidaat te 
stellen. De participantenraad toetst of de kandidaten voldoen aan de eisen 
conform de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarna komen er 
verkiezingen, deze vinden jaarlijks plaats tijdens de gemeenschapsavond in 
het voorjaar. Een van de aanwezige leden vraagt of AiB als stichting wel 
bestuursverkiezingen kan houden omdat een stichting volgens de wet geen 
leden heeft. Deze vraag wordt voorgelegd aan Theo Vervoort, de juridisch 
adviseur van AiB. Het antwoord op deze vraag wordt via de Nieuwsbrief aan 
de gemeenschap gegeven. 

 
4. Financiën 

• Begroting 2019. Positief en zorgen. De opbrengsten van collectes en 
kerkbijdragen lopen terug. Daarnaast is AiB onlangs verblijd met een tweetal 
schenkingen. Hiermee kunnen de tekorten worden opgevangen. 

• Kerkbijdrage 2019. De brief voor de bijdrage komt in december. 
• Periodieke schenking. Als mensen een bepaald bedrag aan AiB schenken, 

krijgen zij belastingvoordeel. Men kan dan een hogere bijdrage geven aan AiB 
zonder dat het extra geld kost. Bij Piet Leemans kan men terecht voor meer 
informatie. 
 

5. Werkgroep “in the picture” 
Bep van Kollenburg en Gerrie van Dortmont van de werkgroep “Bijstaan van 
rouwenden” . De werkgroep bestaat al sinds 1999. De laatste jaren is er niet veel 
behoefte aan bezoek van deze groep. In overleg met de pastors is besloten om de 
werkgroep op te heffen. Voor Bep en Gerrie is er een mooie bos bloemen als dank 
voor het goede werk dat zij hebben verricht. 
 

6. Pauze 
 

7. Werkplan Pastoraatgroep 
Emile, Gusie en Mariette lichten hun werkzaamheden toe. 
 



8. Mededelingen 
• Helaas is er dit jaar geen kersttocht. Veel vrijwilligers hebben aangegeven te 

stoppen, vervanging is op korte termijn moeilijk te vinden. 
• Er is een kort gesprek (Peter, Piet en Emile) geweest met de opbouwwerker 

van het bisdom. Hij gaat een gesprek regelen met Odulphus van Brabant en 
AiB. 

• Er is een evaluatie geweest over de samenwerking met PKN. We blijven vieren 
met elkaar. Samenwerking is prima, iedere geloofsgemeenschap heeft zijn 
eigen identiteit en dat moet ook zo blijven. Voor het eerste halfjaar van 2019 
staan 3 vieringen gepland om samen te vieren. 
  

9. Vragen 
• Er wordt gevraagd naar de gang van zaken rondom de werkgroep 

gezinsvieringen. Na diverse gesprekken -ook met iemand van buitenaf- is in 
onderling overleg besloten het stokje over te dragen. 
Peter bedankt de leden van de werkgroep voor hun grote inzet en 
betrokkenheid. 

• Er wordt gevraagd of de stilte-dia aan het begin van iedere viering niet 
verwijderd kan worden. Deze wordt als betuttelend ervaren. Tijdens de 
vergadering komen er ook geluiden van mensen die zo’n stiltemoment als erg 
zinvol ervaren. E zijn hierover dus verschillende meningen. Besloten wordt om 
de stilte-dia voorlopig te handhaven. 

 
10. Afsluiting en lied: Ga met God. 

   
 
  

 
 
 


