Igreja Protestante Holandesa do Algarve
Verslag van de AV 8 september 2020
1. Opening door de voorzitter van de AV Herman van Well.
Herman heet een ieder via de livestream, vanuit de Kandelaar in Nijkerk, van harte
welkom. Onze verbondenheid vraagt dit maal afstand, minstens 1,5 meter.
Goddank is onze verbondenheid met God zonder voorwaarden.
We lezen: 1 Johannus 4 vers 7 tot 10: Het wezenlijke van de liefde is niet onze liefde
voor God, maar Gods liefde voor ons, die Hij werkelijkheid maakte door Zijn Zoon om
verzoening te brengen voor onze zonden.
2. Mededelingen:
Het aantal ingeleverde stemmen:
51
Het aantal ingeleverde volmachten:
9
Totaal aantal leden:
103
Het quorum moet minimaal de helft bedragen van het aantal leden.
Er wordt daarom voldaan aan het gestelde quorum om rechtsgeldige verkiezingen en
besluiten te kunnen nemen.
3. Vaststellen van de notulen AV 2019
Pagina 3 punt 11 “uitslag verkiezingen”: per abuis staat er Albert Luchies i.p.v. Henk
Luchies. Dit wordt in het verslag aangepast. Vervolgens worden de notulen goedgekeurd
met dank aan de notulist.
4. Gedenken van degenen die in het verenigingsjaar zijn overleden
We lezen Romeinen 8 vers 38 en 39. De namen worden genoemd van de
leden/donateurs van wie wij bericht van overlijden hebben ontvangen.
Ida Meun-van Urk
Nel Dierx-de Kluijver
D.B. van Nisius
Hans Radder
Martin Stam
Johannes Sipke Scholten
Cornelis de Jong
Johanna Köller-Busch
Jessica Claydon-Lumi
Henk Last

71 jaar
82 jaar
niet bekend
75 jaar
83 jaar
84 jaar
82 jaar
81 jaar
90 jaar
79 jaar

Declamatie van gezang 300 vers 6:
Van die dag kan niemand weten
Maar het woord drijft aan tot spoed
Zouden wij niet haastig eten
Gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gisteren en heden
Komt voor eens en komt voor goed

5. Verantwoording appartement hoort niet onder dit agendapunt te vallen, omdat
dit geen aangelegenheid van de Raad van Toezicht is. Daarom worden de punten
financieel verslag en jaarverslag geplaatst onder 5.1 en de commissieverantwoording
appartement onder 5.2
5a. Financieel verslag.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De financiële boekhouding is goed op orde en juist
weergegeven. Op advies RvT wordt er decharge verleend aan het DB.
5b. Jaarverslag. Het aantal leden loopt terug. Advies aan leden en donateurs om de
Algarvekerk onder de aandacht te brengen. Aanvulling op het verslag komt middels een
brief van de heer en mevrouw Isarin waarin het belang wordt aangegeven van het
onderhouden van contacten met de reishostesses.
Er worden veel activiteiten door de leden en donateurs georganiseerd zonder
tussenkomst van het bestuur. Hier wordt door mevrouw Betty Smit aan toegevoegd dat
er ook gedurende het kerkelijk jaar lunches worden georganiseerd die de
verbondenheid onderling bevorderen.
De RvT acht het de moeite waard dit punt op te nemen in het jaarverslag en adviseert dit
aan de AV en het DB. Het jaarverslag geeft een goede weergave van de activiteiten
gedurende het achterliggende boekjaar..
5c. Financiële verantwoording aankoop appartement.
Een commissie bestaande uit Adinda van Bruggen, Arie de Ruiter en Mario Smit heeft
zich bezig gehouden met de aanschaf van een appartement voor predikanten. Er is
dankbaarheid voor de zorgvuldige wijze waarop de commissie tot aanschaf is
overgegaan en financiering heeft geregeld. Verzoek aan de RvT wordt gedaan om het
DB bij het beheer zo nodig van advies te dienen.
Er zijn geen opmerkingen of vragen gesteld over het verantwoordingsverslag van het
appartement zodat ook dit verslag onder dankzegging is aanvaard.
6. Beleid 2020/2021 en voorstel eigen bijdrage pastorie.
Er zijn door diverse leden vragen gesteld over een geldelijke bijdrage van 2 euro per dag
voor predikanten. Er was echter geen toelichting bij de stukken. Het punt kan nu niet
worden toegelicht, waardoor het uitbrengen van een stem niet mogelijk is. Het punt
wordt door het DB, bij monde van de penningmeester ingetrokken en zal op een later
moment opnieuw worden ingediend.
Er is geen fundamentele kritiek geweest op de begroting.
De AV stemt in met deze begroting.
Op het nieuwe beleidsplan is geen commentaar geweest waardoor dit beleidsplan is
goedgekeurd.
7. Verkiezingen bestuursleden
Aftredende medewerkers en niet herkiesbaar: Anja van Velzen.
Dank voor haar competente inzet en betrokkenheid.
Aftredend en herkiesbaar: Mario Smit
Bert Prinsen
Bas Buitendijk

Dagelijks bestuur
Dagelijks bestuur
Raad van toezicht

Dank voor het vele werk wat Mario, Bert en Bas hebben gedaan en het feit dat zij
zich herkiesbaar stellen.

8. Kiesbaar lid:

Andries Furster

bestuur Algemene Vergadering

Andries meldt zich met overtuiging, is lid van de Algarvekerk en komt al negen jaar
naar de Algarve.
Dank ook aan Dennis Moi-Thuk-Shung en Tineke Acosta voor het vele werk wat zij
hebben gedaan voor het wijkteam in Albufeira.
Dank voor het vele werk wat Mario, Bert en Bas hebben gedaan en het herkiesbaar
stellen van hen.
9. Uitslag verkiezingen: Ja
Nee Blanco
Mario Smit
60
0
0
Bert Prinsen
59
1
0
Bas Buitendijk
55
3
2
Andries Furster
57
2
1
Allen zijn gekozen. Van harte gelukgewenst.
10. Rondvraag
Er zijn geen specifieke vragen of opmerkingen binnengekomen voor de rondvraag.
De voorzitter wijst op het verzoek via een brief van de penningmeester om de
contributie voor het komend seizoen te voldoen.
11. Formele afsluiting AV
Hopelijk zien we elkaar op een later moment weer van aangezicht tot aangezicht. Laten
we elkaar niet uit het oog verliezen. Maar ook elkaar in onze gebeden herdenken.
Bel met en bid voor elkaar.
Wij eindigen met God te loven en te danken: Lied 24 uit de Algarvebundel
Gij geeft onze vrede, vergeving van zonden
en Uw nabijheid die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

