
Opening  

Peter opent deze gemeenschapsavond / vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn ca. (50)  
mensen aanwezig. 

       2.  Pastor Antoine Geeris. 

I.v.m. ziekte is Pastor Antoine afwezig. Peter leest zijn mededeling voor die inmiddels op de 
website staat. In plaats hiervan laat de scheidend voorzitter een video opname  zien : De 
voordracht ging over het schilderij “Madonna della mare nostrum, Mantel der Liefde” van Hansa 
Versteeg. 

Financiën.  

Ad brengt eerst verslag uit van de financiële verantwoording over 2020 en 2021. Er is over het 
jaar 2020  een positief saldo resultaat € 21.792,00 en over 2021 een positief resultaat van € 
97.993,00.  Na deze uiteenzetting en een toelichting op het positieve resultaat van 2021, 
afkomstig van de erfenis van Mevrouw de Jongh,  geeft hij het woord aan de 
kascontrolecommissie., bestaande uit De Heren Ruud de Croon en Jurri Appel.  

De commissie verklaart dat zij de stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de exploitatie 
over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 en de balans per 31 december 2021 

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 2020 n 
2021 goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beheer en financiële beleid 
in het boekjaar 2020/2021. Middels applaus stemmen de aanwezigen leden hiermee in. De 
nieuwe kascontrolecommissie voor het jaar 2022 bestaat uit: Marcel van de Logt en Ruud de 
Croon. Tot slot presenteert Ad de begroting voor het jaar 2022. Deze komt uit op een 
exploitatietekort van € 3.420,00. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de  verminderde kerkbijdrage.  

Bestuursverkiezing. 

Volgens het Rooster van aftreden is Peter Stijntjes aftredend.  Hij  heeft zich niet herkiesbaar 
gesteld. Het bestuur stelt voor om Anielka Emmen te benoemen als voorzitter. Deze benoeming 
wordt met applaus goedgekeurd. Het bestuur stelt verder voor om Guus Geerts te benoemen als 
bestuurslid met als functie Secretaris van de Stichting. Voor de vacature in het bestuur als 
bestuurslid is er geen kandidaat beschikbaar. Het bestuur roept iedereen op om mee te denken in 
de ontstane vacature. Ook worden er nog steeds vrijwilligers gevraagd voor diverse activiteiten 
c.q. werkzaamheden.  

Vragen/mededelingen: geen. 

6. Afsluiting met lied: Ga met God. 

Daarna is er nog een gezellig samenzijn.     Best, juli  2022.  

 


