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Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond 
Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven 
e-mail: info@hgjb.nl      Internet: www.hgjb.nl 

 

Notulen/verslag van: Algemene 
Ledenvergadering  

Datum: 6 juni 2019 Door: G. Bakker - van 
Egdom 

plaats: Opstandingskerk, Nunspeet 

Aanwezig: ongeveer 50 personen waaronder het 
bestuur, ledenraad en medewerkers 

afwezig:  

Ter kennisname aan: leden HGJB 
 

 
 
 
1. Welkom 

Ds. Christiaan Olie heet alle genodigden welkom.  
 

2. Opening door ds. Christiaan Olie 
We lezen Handelingen 8:1-8. Het nieuwe jaarthema is ‘Kom, doe mee’.   
Jezus’ woorden waren niet zomaar woorden. Hij sprak met gezag en niet zoals de farizeeën met 
macht. Daardoor hadden Zijn woorden kracht.  
Als christenen zijn we onmachtig, maar door de kracht van God kunnen we veel. Dat zien we bij 
de discipelen, Petrus ontvangt de Geest en spreekt met wijsheid.  
We mogen getuigen van het Evangelie, aan de hele wereld. Daarvoor is het belangrijk om elke 
keer weer geraakt te worden door Gods genade.  
Ze volharden in het breken van het brood. De zonde drijft uiteen, de genade brengt hen samen. 
Daaruit mogen we getuigen, voor jong en oud. We mogen houvast geven, voor onszelf, maar ook 
voor jongeren en hun gemeenten. 
 

3. Mededelingen 
Geen mededelingen.  
 

4. Vaststellen notulen ALV 2018 
De notulen van 7 juni 2018 worden goedgekeurd.  

 
5. Benoeming en afscheid van ledenraadsleden 

Herkiesbaar: 

 Janneke den Hertog  - vrijwilligers, Vakantie Bijbel Werk 

 Mart van Hoorn   - vrijwilligers, Scholierenweekend/TOV 
 

Aftredend en niet herkiesbaar: 

 Marjan Hennipman  - jongeren, Westbroek 

 Mathilde de Leeuw  - jongeren, Genemuiden 

 Gerdine  van den Boogaard - jongeren, Dirksland 

 Jacco Driessen   - gemeenten, Middelburg 

 Korné Timmerman  - gemeenten, Dirksland 
 

Tussentijds aftredend: 

 William den Boer  - vrijwilligers, catechese 

 Roelof van Laar  - jongeren, Rijssen 
 

Voorstel benoeming nieuwe leden: 

 Willem Jan Mazier  - gemeenten, Ermelo 

 Kees Codée   - gemeenten, Schoonhoven 
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 Jennifer Treur   - jongeren, Oudewater 

 ds. Sjaak Pauw   - gemeenten, Wezep 

 Maurits Methorst  - vrijwilligers, TOV/Vakanties 

 Tieme Kraamer   - jongeren, Oostzaan 
 
6. Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2018 

Terugblik 2018 door Christiaan Olie (voorzitter) 
2018 is afgesloten met een klein positief resultaat. Het bestuur is daar dankbaar voor.   
Medio 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van het nieuwe beleidsplan. Hierbij is een gesprek 
geweest met een deel van de achterban is er en een uitgebreid bronnenonderzoek gedaan. Het 
resultaat wordt vanavond gepresenteerd onder de naam ‘Kom Dichterbij’.  
In 2018 kwam er een nieuwe dienst, het groeiplan. Dit is in vijf gemeentes uitgewerkt. In een 
groeiplantraject gaan we in 5-6 avonden met een gemeente (jeugdwerkers en ouders) aan de slag 
met cruciale vragen voor het jeugdwerk. Zo bouwt de HGJB samen met de gemeenten aan 
toekomstbestendig jeugdwerk dat antwoord geeft op de vragen van vandaag. 
Ook zijn er 2018 twee nieuwe delen uitgekomen van de catechesemethode Leer & Leef. Het 
aantal gemeenten dat gebruik maakt van Leer & Leef is gegroeid. Deze catechesemethode heeft 
een goede zelfstandige plek ingenomen naast onze mentorcatechese-methode Follow Me.  
Na de zomervakantie zijn er vier trainees begonnen. Zij zijn 20 uur per week actief voor de HGJB.  
Samenwerking is er onder andere met de GZB, IZB en JOP. Met de GZB met name rondom het 
diaconale project. Met de IZB rondom de FOCUS trajecten waarin de HGJB het jeugdwerkadvies 
verzorgt. Met (JOP) Jong Protestant is op een aantal terreinen samengewerkt, o.a. rondom Veilig 
Jeugdwerk en met predikantenochtenden.  
Het CRM systeem (Customer Relationship Management) werkte niet meer optimaal. In 2018 is 
gestart met de implementatie een nieuw systeem. Daarnaast is er eind 2018 een nieuwe website 
gebouwd. Begin 2019 is het CRM systeem operationeel geworden en is de website online 
gegaan. 
In 2018 hebben ruim 400 mensen als vrijwilliger meegewerkt aan onze materialen en activiteiten.  
Zij zijn enorm belangrijk voor de HGJB.  
Het bestuur spreekt haar waardering uit voor alle vrijwilligers en medewerkers die in 2018 hun 
talent en energie hebben ingezet voor de HGJB. 
Naast samenwerking met de PKN, IZB en GZB vindt er ook een onderzoek plaats naar 
gezamenlijke huisvesting, hier is vorig jaar tijdens de ALV ook over geïnformeerd. De laatste 
maanden richt het onderzoek zich vooral op het ontwikkelen van een gezamenlijke kerkcampus 
waar veel meer partijen deel van uit kunnen gaan maken.  
Als één van de onderdelen in het besluitvormingsproces door het bestuur van de HGJB heeft er 
de afgelopen tijd een achterbanonderzoek plaatsgevonden. 
De uitslag is in hoofdlijnen: 
- De meerderheid staat positief tegenover gezamenlijke huisvesting. 
- Een kleine meerderheid vindt een stijging van kosten niet acceptabel. Ongeveer 25% vindt dit 
wel acceptabel. 
- Men is positief over samenwerking. 
- Een zeer grote meerderheid vind het belangrijk dat de eigen identiteit behouden blijft.  
Het bestuur staat positief tegenover goede en concrete samenwerking met de gelieerde partners. 
Samenwerking hoeft echter niet noodzakelijkerwijs vanuit één pand plaats te vinden. Ons huidige 
pand Silvosa is een goede, centrale en flexibele  werkplek, die gewaardeerd wordt door 
medewerkers en vrijwilligers. Dit resulteert erin dat het bestuur terughoudend is in de plannen 
voor gezamenlijke huisvesting. We blijven de ontwikkelingen m.b.t. de kerkcampus uiteraard wel 
volgen. 
Definitieve besluitvorming wordt van de HGJB pas eind 2019 gevraagd. 

 
Vooruitblik door Jan Kranendonk (directeur) 
Jongeren van de gemeente bij Christus brengen, zodat ze Hem leren kennen en vertrouwen, 
zodat ze leren navolgen. Dat is de missie van de HGJB.  
De HGJB wil jongeren graag bereiken en hen daarom tijdens de catecheselessen prikkelen. 
Momenteel wordt gewerkt aan het laatste deel van Leer & Leef en een update van Follow Me en 
Follow Me Next. Om jongeren te raken en te prikkelen wordt er geïnvesteerd in professionele 
filmpjes die uitdagen tot nadenken en gesprek. 
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Bij activiteiten doen jongeren leven veranderende ervaringen op. Van diverse mensen is gehoord 
dat tijdens een vakantie of evenement van de HGJB hun geloof verdiept is of hun leven veranderd 
is. 
De afnemende deelnemersaantallen moeten daarom gekeerd worden. De tienerevents (SW, 
TOV) hebben momenteel volop onze aandacht.   

 
Financiële terugblik door Wim van Olst (penningmeester) 
De jaarcijfers over 2018 zijn licht positief.  
De opbrengsten iets lager, wellicht was er iets te ambitieus begroot. Gelukkig zijn de kosten ook 
lager. De HGJB probeert daarin flexibel te zijn, bv. door iets te annuleren wanneer er te weinig 
deelnemers zijn. De HGJB heeft een spaarrekening, dat is verplicht voor een organisatie met deze 
grootte. Mocht de organisatie omvallen dan heb je bepaalde verplichtingen aan je medewerkers 
en moet je daarin goed werkgeverschap tonen, hiervoor heb je reserves nodig.  
Er is ook een innovatiereserve om zo de dalende trend te keren.  

 
7. Verslag ledenraad 2018 door 1e voorzitter Jan Erik Huls 

De ledenraad vergadert vier keer per jaar. Vast onderwerp is de informatie vanuit het bestuur, de 
directie en de arbeidsorganisatie. Daarnaast is er elke vergadering een thema, afgelopen jaar was 
dat:  
• Relatie met en ontwikkelingen in de achterban 
• Verantwoordingsgesprekken over het jaarverslag en financieel jaarverslag  
• Activiteiten en materialen HGJB.  
• Kansen en mogelijkheden HGJB, als ook bedreigingen HGJB 
De gekozen structuur van vaste onderwerpen per LR vergadering geeft de LR de gelegenheid te 
focussen op inhoudsniveau en daardoor minder ad-hoc te functioneren.    
  
Andere onderwerpen die dit jaar de revue passeerden: 
• Huisvestingsontwikkelingen  
• Vragen rondom kinderen in de eredienst 
• Werkdruk en taakverdeling binnen arbeidsorganisatie en bestuur  
• Communicatie met vrijwilligers.  
• Feedback gegeven over inhoudelijke en vormgevingsaspecten van materialen 
• Mogelijkheden op ondersteuning bij persoonlijk Bijbellezen tieners i.c.m. Bijbel lezen als gezin, 
de (t)huisgodsdienst. 
• Geadviseerd hoe de contacten met de gemeenten beter vastgehouden kunnen worden 
• Gesproken over onderdelen die missen in materialen en die daardoor buiten de HGJB worden 
gezocht. Met name praktische onderdelen, doe-activiteiten.  
• Uitgebreid gesproken over Follow Me 
• Toerusting mentoren moet meer gebruik van worden gemaakt. Mogelijkheden methode lijken 
lang niet te worden benut 
• Hulp bij interactie met de groep en verschil in denkers en doeners  
• Vanuit gemeenten kwam de opmerking dat werken in series in plaats van cyclisch beter lijkt 
• Meegedacht in evaluatie en vooruitblik beleidsplan 
 
Verantwoordingsgesprek over het jaarverslag 2018 
• HGJB heeft impact maar aantallen lopen terug. 
• Blij met digitalisering van producten 
• Blij met groei van beide catechesemethoden.   
 
Verantwoordingsgesprek financieel verslag 2018 
• Daling in opbrengsten, maar ook in kosten 
• Reserves benutten om dalende aantallen en dalende opbrengsten om te buigen 
• Beter inzicht in bestedingen door striktere registratie is goed 
• Bestuur is gevraagd een meerjarenbegroting op te stellen, zodat ook langetermijneffecten van 
investeringen en van ontwikkelingen zichtbaar kunnen worden gemaakt 

 
8. Aanvullende reacties op jaarverslag, jaarrekening en verslag ledenraad 

Geen opmerkingen.  
 

9. Decharge bestuur betreffende het gevoerde financiële beleid 
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De HGJB gelooft dat jongeren Christus nodig hebben en dat het belangrijk is wanneer zij hun 
houvast vinden in Hem.  
De leden verlenen decharge om hiermee door te gaan en wensen allen Gods zegen.  
 

10. Voorstellen en afscheid van bestuursleden 
We nemen afscheid van eerste voorzitter ds. J.A.C. Olie, eerste penningmeester drs. W. van Olst, 
bestuurslid drs. T.S. Staal en bestuurslid ds. G.J. Roest. Laatstgenoemde is eerder dit jaar al 
gestopt. 
Vervolgens wordt de nieuwe voorzitter, ds. K. Timmerman, voorgesteld. Hij is per januari 2019 lid 
van het bestuur. Ook drs. E. Visser-Vogel wordt voorgesteld, zij is sinds het najaar 2018 
bestuurslid. Ook verwelkomen we ds. G.C. Bergshoeff en ds. B. Jongeneel als bestuursleden. Er 
is nu nog één vacature in het bestuur. Het bestuur hoopt deze in de loop van dit jaar te vervullen.  

 
11. Sluiting  

  
 

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenraadsvergadering 
4 juni 2020 

 
 
Voorzitter     secretaris 
 


