
Igreja Protestante Holandesa do Algarve 

 

Notulen van de AV 10 september 2019 

 

1. Opening door de voorzitter van de AV. Het elkaar ontmoeten is een belangrijk 

aspect van deze dag. Welkom allemaal in “de Kandelaar” te Nijkerk! We zingen 

lied 20: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, lezen  Jesaja 58: vers 6 tot en met 

10 en zingen lied 71: Als alles duister is. 

2. Mededelingen:  

    Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden:  47 

    Afmeldingen:      56     

    Het aantal ingeleverde volmachten:   15 

Totaal aantal leden:                                              118  
Er wordt daarom voldaan aan het gestelde quorum om rechtsgeldige      
verkiezingen en besluiten te kunnen nemen. 

3. Vaststellen van de notulen AV 2018: De notulen worden goedgekeurd met 

dank aan de notulist. 

4. Gedenken van degenen die in het verenigingsjaar zijn overleden: De namen 

worden genoemd van de leden/donateurs van wie wij bericht hebben ontvangen.  

                      Piet Hoogvliet 72 jaar oud 

                      Johan van Stralen 80 jaar oud 

                      Klaas Huisman  86 jaar oud 

                      Jan Kloosterman  

                      Gerrit Baron 79 jaar oud 

                      Woutina Koethe – Verhage 94 jaar oud 

                      Fernanda Maria Sousa Tomaz  65 jaar oud 

                      Martin Treffers 80 jaar oud 

                      Wim van den Heuvel  

                      Orlando Carrot 

                      Anton Wolfkamp 74 jaar oud 

Er wordt een minuut stilte in acht genomen. 



We mogen geloven in een God die ons trouw is, een God van Liefde. We mogen   

deze mensen toevertrouwen in de handen van onze Hemelse Vader. We zingen : 

lied 273 vers 1:   Heer herinner U de namen en lied 90: Ik zal er zijn en lezen uit 

de bijbel: Openbaring 21. 

5. Rapportage Raad van toezicht / Decharge van het Dagelijks Bestuur n.a.v. 

a. Financieel verslag: er zijn geen op en of aanmerkingen. 

b. Jaarverslag: er zijn geen op of aanmerkingen. 

   Er wordt decharge verleend aan de penningmeester en het DB. 

6. Financiën 

a. Voorstel DB tot verhoging bijdrage Algarvekerk. Vraag waarom de bijdrage 

verhoogd wordt: er is al jaren een tekort op de jaarrekening. Het gaat hier over 

een voorstel. Het voorstel wordt in stemming gebracht: meerderheid van 

stemmen is voor, 1 stem tegen en 2 stemmen blanco. Het voorstel wordt  

aangenomen. 

b. Begroting 2019/2020: er zijn geen vragen vooraf binnen gekomen bij de Raad 

van Toezicht.   

c. Automatische incasso: er wordt gevraagd om zo mogelijk uw bijdrage via 

automatische incasso.   

7. Informatie over situatie en plannen voor Casa da Paz: Het was de bedoeling om 

de bestaande eetruimte uit te breiden maar Casa da Paz zit aan de maximale 

bebouwing daarom is besloten door de directie om van de bezigheidstherapie 

ruimte de eetzaal te maken. Het vinden van een aannemer heeft de nodige tijd 

gekost 

8. Status aankoop appartement: er is een hypotheek gepoogd aan te vragen, dit is 

nog niet gelukt. De Portugese bank heeft nog geen positief uitsluitsel gegeven 

hierop.  Er is nog geen appartement op het oog. 

9. Aftredende medewerkers: We zingen Lied 24: Groot is uw trouw Heer. 

Niet herkiesbaar: Anneke Dijkstra, Jan Smallenbroek en fam. Karreman, De       

vergadering dankt hen voor hun inzet. 

        Arie de Ruiter en Herman van Well worden bij acclamatie gekozen. 

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden  Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur:  

Frieda Oude Bos, secretaris 

Henk Luchies, 2e penningmeester 

Bert Prinsen, algemeen bestuur 



Tijdens het tellen van de stemmen wordt de lunch geserveerd. : We zingen voor de      

lunch: lied 50:  Leer mij Uw weg o Heer. 

LUNCH 

We zingen na de lunch: lied 95: ‘k stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 

11. Uitslag verkiezingen: Ja Nee Blanco 

        Frieda Oude Bos  58  1 

        Henk  Luchies  58  1 

        Bert Prinsen  57  2 

        Allen zijn gekozen. 

12. Rondvraag: opmerking: tekorten en verhoging lidmaatschap: is het een idee om 

3 collectes te doen per kerkdienst i.p.v. 2? Dit punt wordt meegenomen. In het 

verleden was er een PR commissie: kan deze weer een actievere rol krijgen 

zodat er weer wat meer leden komen? Dit wordt opgepakt door het Bestuur.  

13. Formele afsluiting AV. We zingen: lied 130: Zo vriendelijk en veilig als het 

licht. 


