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Nieuwsbrief Vrienden van de Sint Catharijnekerk 
 

Beste Vrienden, na lange tijd kunnen we weer een echte Algemene Ledenvergadering 
houden . 
  
We houden deze vergadering dit keer niet in de kerk, maar in De Sjoel aan de Turfkade 
en wel op woensdag 23 maart a.s. We starten om 20.00 uur. 
  
Agenda. 
  
1.Opening. 
  
2.Vaststelling agenda 
  
3.Bestuurszaken  
Piet de Winter (voorzitter) en Fre Eggens (lid) treden af en zijn niet herkiesbaar. 
Wij roepen leden op die zitting zouden willen nemen in het bestuur. Zij kunnen zich 
melden bij Kees Zwaan (secr.). Tel.nr. 0651-200220 of zwaan466@planet.nl. 
  
4.Financiën:  
Maarten Speelman zal de financiële aspecten van de Vrienden toelichten. 
Op 23 maart zult u het jaarverslag van de penningmeester ontvangen.. We proberen dat 
in de Sjoel via de beamer te presenteren 
  
Betalingen van de contributie. 
  
5.Kascontrole:  
Dhr. Dick Monster heeft de kascontrole uitgevoerd.  

https://mailchi.mp/1c1d4115682f/agenda-jaarvergadering-2022?e=71ccd59c09
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6.Termijn leden kascontrole:  
De essentie van dit punt zal worden toegelicht. 
Het bestuur vraagt de leden om een aanpassing m.b.t. de termijn die kascontroleleden aan 
kunnen blijven. 
  
Nieuwe kascontrole. 
  
7.Huidig ledenbestand:  
Samenvatting van het aantal vrienden  
  
8.Bestedingen: 
Verwachting van besteding in dit jaar 
  
9.Website: 
De website is vernieuwd.  
  
10.Informatiezuil: 
Korte samenvatting mbt de informatiezuil ( Piet de Winter) 
  
11.Culturele Commissie Catharijnekerk:  
Willem Christian Meyboom zal een toelichting geven op het programma van de CCC. 
  
12.Vocaal Ensemble En Chantant:  
Er is een overeenkomst tussen de Vrienden en Vocaal Ensemble En Chantant. 
Vrienden profiteren van een korting op de entreeprijs van de concerten van En Chantant. 
Zondag 15 mei is er het zomerconcert ‘Liefde en Troost’. Aanvang 15.00 uur. Repertoire: 
Brahms, Wolf en Elgar. 
Woensdag 6 juli Requiem van Maurice Duruflé, 20.00 uur. 
  
13.Activiteiten 2022: 
Rondleiding door dhr. Leen van Geest. Nadere datum volgt. 
Vriendenmiddag met als thema ‘Bouwstijlen’. Nadere informatie volgt. 
  
13.Rondvraag. 
  
Brielle, 20-3-2022. 
  
Kees Zwaan 
Secretaris. 
  

  

 


