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JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER HET JAAR 2015  
 

 

2015 was het jaar waarin noodgedwongen afscheid werd genomen van PKN-
classis Dordrecht en waarin in goed overleg met onze medeoprichter, de ERN 
te Parijs, is besloten tot de oprichting van een autonome stichting.  

Naar aanleiding van het daartoe genomen besluit tijdens de bestuursverga-
dering van 21 maart 2015 zijn er nieuwe statuten gemaakt waarin is vastgelegd 
dat de stichting zich uitsluitend bezig zal houden met fondsenwerving in 
Nederland ten behoeve van de ERN te Parijs.  

Met deze nieuwe statuten, een vernieuwd bestuur en een nieuw comité van 
aanbeveling heeft de stichting een doorstart gemaakt. 

Op 31 augustus 2015 kwam het bestuur bijeen in Den Haag en toen is onder 
andere gesproken over de opvolging van secretaris Henk Witter. Mevrouw Coks 
Seldenthuis-van Nes, lid van het promotieteam, werd bereid gevonden om het 
secretariaat over te nemen. Het bestuur bestaat nu uit: 

- Aart van Joolingen, voorzitter 
- Coks Seldenthuis-van Nes, secretaris 
- Wout de Korte, penningmeester 
- Henk Grethe, lid 

Het comité van aanbeveling bestaat nu uit: 

- Ds. Aafke Zaal uit Hemmen  
- Ds. Rienk Lanooy uit Den Haag 
- Ds. Henk Spoelstra uit Oss  
- Piet Delhaas, oud-voorzitter van de stichting  

Het bestuur hoopt gebruik te kunnen maken van de netwerken van de leden 
van het comité. 

Afgesproken is dat de bestaande (promotie) activiteiten gehandhaafd zullen 
blijven en daarnaast nieuw beleid ontwikkeld zal worden, om de naams-
bekendheid van de stichting te verbeteren en daarmee de inkomsten. 
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Promotieactiviteiten: 

- Flyer/Drieluik is ontwikkeld en er zal een PowerPoint presentatie 

gemaakt worden 

- Website: Er zal overlegd worden met de beheerder om de inhoud te 

actualiseren 

- Briefpapier: Er is nieuw briefpapier ontwikkeld 

- Nieuwsbrief: Blijft regelmatig verstuurd worden 

Adressenbestanden: De 2 bestaande bestanden zijn samengevoegd tot 1 
bestand, dat door de penningmeester zal worden beheerd, in overleg met de 
secretaris. 

Financiën 2015 en budget 2016: 

- De penningmeester is décharge verleend  

- Budget voor 2016 is vastgesteld op € 12.500,00 

- Splitsing van giften van diaconieën en particulieren is inmiddels 

doorgevoerd 

Bedankbrieven: In verband met de privacyregels vermelden de banken geen 
adresgegevens meer op de afschriften. Hierdoor kunnen wij donateurs geen 
bedankbrieven meer sturen. Afgesproken is dat hiervan op de website en in de 
nieuwsbrieven melding zal worden gemaakt. 

Het officiële afscheid van Henk Witter heeft op de Rentrée bij de fam. Den 
Hollander plaatsgevonden met toespraken en een cadeau. Het promotieteam 
heeft ook informeel afscheid genomen tijdens een etentje waarbij ook de 
voorzitter en de penningmeester aanwezig waren. 

 

Henk Grethe, secretaris 
19 mei 2016 


