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Notulen ALV 23 maart 2022. 
  
Agenda. 
  
1.Opening. Piet de Winter opent de vergadering. 
  
2.Vaststelling agenda. De notulen van de vorige vergadering zullen worden 
gevoegd bij deze notulen. De agenda wordt vastgesteld zoals vermeld. 
  
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. 
Willem Christian Meyboom houdt een toespraak voor Piet en Fré. Hij prijst ze 
voor hun inzet voor de VVC en biedt ze een bloemetje aan. Maarten Speelman 
voegt nog een woord toe aan beide heren en biedt ze een mooie fles wijn aan. 
  
4.Financiën:  
Maarten Speelman licht een fin. overzicht toe. Dit wordt op de beamer 
gepresenteerd. 
De betalingen van de contributie worden toegelicht. 
  
5.Kascontrole:  
Dhr. Dick Monster heeft de kascontrole uitgevoerd. Hij wordt hiervoor hartelijk 
bedankt. 
De vergadering verleent het bestuur decharge m.b.t. het gevoerde beleid van 
het afgelopen jaar. 
De vergadering geeft het bestuur toestemming de periode van het deel 
uitmaken van de kascontrolecie te verlengen. Vooralsnog wordt nog geen 
periode vastgelegd. 
Dhr. Sander van ’t Verlaat verklaart zich bereid voor de komende jaren deel uit 
te maken van de kascontrolecie. De periode wordt (nog) niet begrensd.  
  
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. 
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Zie agendapunt 5. 
   
7.Huidig ledenbestand:  
Op het moment van de vergadering telt de VVC 256 leden. 
  
8.Bestedingen: 
Dit jaar beoogt de VVC Wifi te realiseren voor de locatie van de beiaardier.  
De flyers in de kerk zijn in 4 talen. De flyer geeft een rondgang door de kerk. De 
vraag is of deze vervangen zouden moeten worden. 
  
9.Website: 
De website is vernieuwd en Brenda Kwak geeft uitleg over deze nieuwe 
website. Ze doet dit d.m.v. een powerpoint presentatie. Er is op dit moment 
nog geen mogelijkheid het bezoekersaantal van de website te tellen.  
  
10.Informatiezuil: 
Piet geeft een korte samenvatting mbt de informatiezuil. De informatie zal in 
de komende periode uitgebreid worden met informatie over de klokken en de 
Stichting Behoud Brielse Dom. 
  
11.Culturele Commissie Catharijnekerk:  
Willem Christian Meyboom geeft een toelichting op het programma van de 
CCC. Toegevoegd wordt Monumenten / nationale orgeldag op 10-9-2022. 
  
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, Andriessen. 
Zaterdag 18 juni wordt Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms 
uitgevoerd. Aanvang 20.15 uur. 
Woensdag 6 juli wordt het Requiem van Maurice Duruflé uitgevoerd, aanvang 
20.00 uur. 
  
13.Activiteiten 2022:  
Op het programma staan: een rondleiding in de kerk door dhr. Leen van Geest. 
Nadere datum volgt. 
Er wordt weer een Vriendenmiddag gehouden met als thema ‘Bouwstijlen’. 
Nadere informatie volgt. 
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13.Rondvraag. 
  
Piet de Winter en Freek Voskamp geven enige toelichting op de SBBD.  
De kosten van het onderhoud van de kerk zijn heel hoog. 
De geloofsgemeenschap kan het onderhoud niet meer blijven opbrengen. Dat 
is de reden, dat de Stichting SBBD is opgericht. 
Er komt een convenant m.b.t. het gebruik van de kerk. 
Er is ook sprake van de aanstelling van een eventmanager. 
 
Brielle, 27-4-2022. 
  
Kees Zwaan 
Secretaris. 
 


