Nederlandse Protestantse Gemeente Rondom het Lac Leman
Notulen van de Gemeentevergadering 23 maart 2014
De gemeentevergadering werd gehouden op zondag 23 maart 2014 te
Commugny.
Voorzitter: Hans Hogerzeil
Scriba: Theo Bakker
Aanwezig 38 leden
Agenda: 1) Opening
2) Bespreking en goedkeuring notulen gemeente vergadering van
28.04.2013
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden.
4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout
5) Diaconaal verslag
6) Verslag van de Financiële Commissie
7) Verslag van de Controle Commissie
8) Rondvraag
9) Sluiting
1) Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13.00 uur en heet de aanwezigen
welkom.
Op de vraag van de voorzitter geeft de vergadering aan dat er geen
veranderingen nodig zijn in de voorgestelde agenda.
2) Notulen vorige vergadering
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3) Vertrekkende en nieuwe KR leden
De voorzitter memoreerde dat in het afgelopen jaar Greet Stadt en Greetje
Havinga zijn afgetreden als lid van de kerkenraad. In de nabije toekomst zullen
Frances en Theo ook aftreden. Het feit dat er geen nieuwe leden voor de
kerkenraad zich hebben bekend gemaakt, baart de raad zorgen.
4) Verslag van de predikante Ds. Lia Wolters-Berghout
Het volledige verslag van de predikante is verschijnt in het mei nummer van
Kontakt. De voorzitter bedankt Ds. Lia Wolters-Berghout voor al het verrichtte
werk . De vergadering ontvangt het uitgebreide verslag met applaus en stemt in
zonder vragen. Koos van der Maas drukt zijn bewondering uit over de
uitgebreide, met cijfers onderbouwde verslaglegging
5) Diaconaal verslag

Frances Sandberg licht toe dat de gaven in vergelijking met het vorig jaar iets
zijn afgenomen. Vorig jaar was er een hoog bedrag voor de collecte voor La
Maison, waarvoor zij ter gelegenheid van haar verjaardag een grote gift had
gedaan. Leoni van Daalen geeft inlichtingen over het project “ Kids for Peace” dat
Palestijnse, Joodse en Amerikaanse jongeren leert hoe problemen kunnen
worden opgelost. Frances zal deze suggestie in overweging nemen. Er zijn
verder geen vragen. De Voorzitter bedankt Frances voor haar niet aflatende
inzet.
6)Verslag Financiële Commissie
Eef Vogelezang geeft aan dat het tekort over 2012 Fr 2823 hoger was dan
geraamd en kwam uit op Fr 25323. Dit tekort is afgeboekt tegen het werkfonds.
De inkomsten waren iets lager dan geraamd ( Fr 1341)
De kosten waren Fr 1,482 hoger dan begroot wat voornamelijk terug te voeren
is tot hogere huur van zalen in 2013 en de aankoop van de nieuwe liedboeken.
Het Dick van Nievelt Fonds heeft ook bijgedragen aan de aanschaf.
Voor het komende jaar wordt een tekort verwacht van Fr 32,500. Bij iets lagere
kosten is ook geschat dat de inkomsten teruglopen. Dit is gebaseerd op nu al
bekende gegevens. Door de lagere rente vergoedingen wordt het inkomen ook
kleiner.
De balans geeft de verwerking van het tekort weer door de verlaging van het
werkfonds. Er blijft sprake van een structureel tekort over de laatste jaren, dat
gefinancierd wordt door het werkfonds. Hans-Willem van Tuyll vraagt of het
repatriëringsfonds nog nodig is. Eef antwoord dat dit nog apart wordt vermeld
als reserve. De balans toont ook enige verschuivingen tussen de diverse
rekeningen.
Het werkfonds heeft per eind 2013 een omvang van Fr 196361 tegen over Fr
221684 eind 2012.
De Voorzitter bedankt de FC voor al het werk dat door de commissie wordt
verricht.
7) Verslag van de Controle Commissie
Jan Sandberg en Nico Havinga hebben de boeken zoals bijgehouden door Eef
Vogelezang gecontroleerd en in orde bevonden. Dit is bij brief van ……., 2014 aan
de Kerkenraad medegedeeld. Zij stellen de vergadering dan ook voor de
Financiële Commissie decharge te verlenen over het jaar 2013, en tevens de
Controle Commissie decharge te verlenen over dezelfde periode. De vergadering
stemt met beide voorstellen in.
Jan Sandberg legt zijn rol in de Controle Commissie neer. Koos van der Maas
stelt zich beschikbaar. De vergadering neemt dit met applaus aan. Nico Havinga
blijft beschikbaar als lid.
8) Gesprek over de toekomst van de gemeente.
Lia Wolters-Berghout verlaat de vergadering.
De voorzitter herinnert de vergadering aan het proces dat de laatste maanden is
gevolgd om de gemeente te betrekken bij de discussie over de twee problemen

waarvoor de gemeente zich ziet geplaatst: het gebrek aan menskracht en het
oplopen van het tekort.
De FC licht aan de hand van projecties toe dat als wij nu niet ingrijpen er aan het
eind van 2016 nog maar Fr 70,000 in het werkfonds zal zitten, mogelijk nog
minder. De FC vindt dit onverantwoord en stelt voor om de tijd van de predikant
met 50% te reduceren ingaande per 1 september 2014. (Het contract met de
predikant loopt tot 31 augustus 2016, maar kan indien nodig per september
2014 worden aangepast.).
De scriba rapporteert daarna de uitkomst van de kringgesprekken waarin zich
een duidelijke meerderheid zich heeft afgetekend voor het onveranderd door
gaan tot de einde van de huidige contract periode.
Dit heeft geleid tot het voorstel van de kerkenraad om het huidige contract met
de predikant niet te wijzigen, en later in 2015 te bepalen hoe de gemeente na
augustus 2016 verder zal gaan.
Beide standpunten zijn daarna uitgebreid toegelicht en besproken.
In de stemming over het voorstel hebben 40 leden voor dit voorstel gestemd,
8 leden waren tegen en twee leden stemden blanco.
Het voorstel van de kerkenraad is daardoor aangenomen, met dien verstande
dat op verzoek van Geert van Mesdag de discussie over hoe de gemeente verder
zal gaan na de huidige contract periode op een eerder tijdstip zal beginnen.
De voorzitter bedankt alle leden voor hun actieve betrokkenheid en spoort
iedereen aan om te overwegen om haar, zijn of hun bijdrage aan de kerk met
20% te verhogen, om op deze wijze het tekort zoveel mogelijk te beperken.
9) Rond Vraag
Koos van der Maas vraagt of de kerkenraad 24 maart uiterlijk een stukje voor het
Kontakt kan aanleveren. De voorzitter zegt toe dit te zullen doen.
10) Sluiting
Daar er geen vragen meer zijn bedankt de voorzitter de leden voor hun
aanwezigheid, sluit de vergadering om 14.00 uur en wenst iedereen een
behouden thuiskomst.
Hans Hogerzeil, Voorzitter
Theo Bakker, Scriba

