
 

12 december 2020 
 

Beste Wingerdgangers,  

      
In onderstaand bericht van het bestuur vind je informatie over de gemeentevergadering 2020. 
 
Zoals aangekondigd houdt vereniging CG De Wingerd dit jaar schriftelijk haar vergadering. Een 
gemeentevergadering was gewoonlijk onderverdeeld in twee delen. Voor de pauze de zakelijke 
verenigingsonderwerpen voor de leden en na de pauze de geestelijke onderwerpen van de 
geloofsgemeenschap. Dat tweede deel kunnen we helaas nu niet met jullie schriftelijk op afstand 
doen, daar is echt een fysieke bijeenkomst voor noodzakelijk. Dat deel hopen we in 2021 weer op te 
kunnen pakken. 

Deze onderwerpen willen wij als bestuur aan jullie voorleggen: 
 
Financiële verantwoording 2019 
Zie hiervoor de bijlage ’02-Verantwoording 2019’. 
 
Financiële gevolgen van het niet houden van diensten 
Het niet houden van diensten heeft financiële gevolgen. Aan de ene kant worden er minder kosten 
gemaakt, ook huurkosten, en aan de andere kant zijn de collecte opbrengsten lager. Daarnaast zien 
we dat het saldo van diaconie en zending de laatste jaren lager is geworden. Wij stellen voor om 
vanuit de vereniging eenmalig een extra bijdrage te storten. De financiële ruimte is er.  
€5000,- voor de kas diaconie 
€5000,- voor de kas zending 
€5000,- voor een extra aflossing van de hypotheek van ons gebouw in Westendorp 
 
Begroting 2021 
Zie hiervoor de bijlage ’03-Begroting 2021’. 
Net als zoveel andere zaken is het lastig om een begroting op te stellen voor komend jaar in deze 
bijzondere tijd. Hoewel we niet precies weten wat de omstandigheden zullen zijn, is er bij deze 
begroting uitgegaan van een ‘normale’ situatie, dus wanneer we wekelijks diensten kunnen 
organiseren e.d. 
 
Rooster aan- en aftredend bestuur 
Volgens het rooster is Herman Westerveld aftredend en herkiesbaar. 
Voor de nog openstaande vacature van Trudy (secretaris) dragen wij voor: Hester Kuiperij-Boersma. 
 
Het nieuwe rooster: 
April 2020 Herman aftredend en herkiesbaar 
Januari 2021 Hester toegetreden 
April 2022 Woutéra en Rudi aftredend en niet herkiesbaar 
April 2023 Herman aftredend en niet herkiesbaar 
April 2024 Hester aftredend en herkiesbaar 
 
 
 
 
 



 
Voorstellen nieuw bestuurslid 
Ik ben Hester Kuiperij-Boersma, getrouwd met Arno en moeder van Jozua en Ezra. 
Eind 2016 ben ik lid geworden van de Wingerd, nadat ik trouwde met Arno en me 
besloot aan te sluiten bij zijn kerk. Al een tijdje was ik op zoek naar een manier om 
meer voor de Wingerd te kunnen betekenen. Vanuit m'n (vrijwilligers)werk ben ik 
gewend om veel te schrijven en te notuleren. Dit vind ik ook leuk om te doen. 
Toen de vacature voor secretaris vrij kwam in het bestuur kreeg ik het daarom 
ook op m'n hart om me daarvoor aan te melden. De komende 3 jaar, wellicht 
langer,  hoop ik met veel plezier deze bestuursfunctie te mogen invullen. 

Korte terugblik bestuur 
- Overleggen tussen bestuur en team Geestelijk Leiderschap. 
- Overleg met huiskringleiders. 
- Instellen en overleg met commissie opstart diensten. 
- Overleg zorgteam en de nieuwe samenstelling van het zorgteam: Anneke Wattel, Peter van de 

Wardt en Leo de Ruiter. 
- Gesprekken en overleg over gevolgen beperkende maatregelen van de overheid. 
- Aanschaf KerkSPOT software voor: beheer website, ledenadministratie, app voor gemeente 

brede verbondenheid, digitaal geven. Het mediateam is al begonnen om de omgeving in te 
richten, hier wordt op een later tijdstip meer aandacht aan gegeven.  
Voor meer info: www.kerk-spot.nl 

 
Voorstellen werkgroep ‘Geestelijk Leiderschap’ 
We hadden graag het GL-team de gelegenheid willen geven zich voor te stellen aan de gemeente 
tijdens de gemeentevergadering. Begin 2021 stellen zij zichzelf aan de gemeente voor. Het team GL 
bestaat uit: Johnny Sloetjes, Annet Groeneveld, Jos Verleg en Arie van Andel. Wij doen een oproep 
voor gebed door de gemeente voor het team en de taken die ze willen oppakken. 
 
Wat vragen wij verder van jullie? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over de stukken en wil je daar iets over zeggen? We nodigen je van 
harte uit om hierover met ons als bestuur of één van de bestuursleden verder te praten. Graag zelfs! 
Ook is er ruimte om net als in de gebruikelijke rondvraag aan het eind van de vergadering andere 
zaken met ons te delen. 
 
Eén van de bijlagen is een opsomming van de voorgenomen besluiten waar we nu jouw akkoord op 
vragen. Ben je het als lid van de vereniging niet eens met een voorgenomen besluit? Stuur dan Rudi 
en Woutéra voor 28 december een mail via gemeentevergadering@cgdewingerd.nl met jouw 
tegenargumenten. Krijgen wij voor de aangeven datum geen reactie op het voorgenomen besluit, 
dan gaan wij ervan uit dat je akkoord bent gegaan. De uitslag zullen we daarna kenbaar maken. 
 
Wij realiseren ons dat een schriftelijke gemeentevergadering verre van ideaal is. Toch hopen we op 
deze manier in open communicatie met jullie als gemeenteleden te blijven staan.  
 
Hartelijke groet,  
bestuur CG De Wingerd 
 
 
Woutéra van Andel 
Rudi Groeneveld 
Herman Westerveld 
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