
 

Beleidsplan 2018-2020: concrete stappen  

Doelgroepen en initiatieven 

Wij houden vast aan het uitgangspunt van ons jaarplan van vorig jaar, dit mede vanwege de 
continuïteit en eerder voorgestelde plannen  

Bij het beslissen over c.q. uitwerken van concrete initiatieven zal, gezien de niet-onbeperkt 
beschikbare menskracht en middelen prioriteit worden gesteld. Vanzelfsprekend zijn veel 
investeringen gericht op de huidige gemeenteleden. Daarnaast willen we ons aansluiten bij de 
uitkomsten van het omvangrijke doelgroepen onderzoek van Motivaction voor de landelijke 
organisatie. Dat wil zeggen dat de hoogste prioriteit voor wat betreft nieuwkomers wordt 
gegeven aan 45-plussers met een levensbeschouwelijke interesse. Nieuwe vrienden en leden 
zijn veelal boven de vijftig jaar.  

Aandachtspunten 

1. Zondagsvieringen  
- Op dit moment worden de mogelijkheden en haalbaarheid voor een zondagmiddag 

viering onderzocht.  
- Enkele keren per jaar vindt er een Koningspreek plaats op zondagochtend. Op deze 

manier is het mogelijk om de Koningskamer en de zondagdienst meer met elkaar te 
vervlechten. Koningspreken zijn laagdrempeliger dan gewone diensten, tegelijk is het 
‘format’ heel vertrouwd voor de gemeente. Deze diensten worden goed bezocht. Het 
gaat om een levensbeschouwelijke ‘preek’ gehouden door bekende en minder bekende 
Nederlanders. De dienst wordt geleid door een predikant.  

2. Koningskameractiviteiten 
- Voor de deze activiteiten is een Commissie Koningskamer aangesteld onder 

voorzitterschap van Reinout Koning. De ondersteuning is professioneel ingevuld door 
Hildemarie Kok. Deze betaalde ondersteuning wordt in ieder geval het komende jaar 
voortgezet. Een van de leden van de Kerkenraad maakt deel uit van de Commissie. 

- De Koningslezingen zullen worden voortgezet volgens het vertrouwde concept. We 
willen een plek zijn waar levensbeschouwing, religie en zingeving in ruime zin 
worden verkend en gevierd, gebaseerd op het beginsel van vrijheid en 
verdraagzaamheid.  

- Koningspreken worden gecontinueerd.  
- Adempauze zal worden gecontinueerd. 
- De Koningskamer opereert in beginsel financieel onafhankelijk, er wordt 

verantwoording afgelegd aan de Kerkenraad.  
3. Muzikale omlijsting 

Met het vertrek van Hanneke Huibers is een vacature ontstaan voor een organist. In 
overleg met beide predikanten is een profielschets opgesteld. Het zal gaan om een 
dienstverband in ZZP-verband. De gesprekken vinden op dit moment plaats.  



 

4. Uitbouw gemeenteactiviteiten 
- Het beleid is erop gericht om meer kleinschalige terugkerende activiteiten te 

stimuleren waardoor de samenhang tussen gemeenteleden versterkt wordt. De 
kerkenraad zal hierin optrekken met de schakels.  

- De Kerkenraad zal een aantal personen benaderen of zij een gesprekskring willen 
samenstellen.  

- Onderzocht zal worden of er ruimte is voor het oprichten van een nieuwe RVC.   
- Er komt een jaarlijkse borrel voor vrijwilligers, de datum voor de eerste borrel is 

zaterdag 25 mei. 
5. Cursus Remonstrantica                                                                                                                   

- De cursus Remonstrantica door Friso Boogerd wordt voortgezet.  
6. Digitalisering en professionalisering 

We zijn trots op alle activiteiten die de gemeente rijk is. Velen zijn bereid zich in te 
spannen voor een of meerdere taken binnen onze gemeente. Met de interne digitale 
nieuwsbrief hoopt de Kerkenraad de communicatie met leden, vrienden en 
belangstellenden te verbeteren.   
De gemiddelde leeftijd van actieve leden en vrienden is een punt van zorg, maar tot op 
heden lijkt er wel voldoende animo te zijn voor de kleinere taken. Het is lastiger om 
mensen te vinden voor omvangrijker taken. Zo is er sinds geruime tijd een vacature voor 
een secretaris in de Kerkenraad. In overleg met de webmaster wordt gekeken of het 
mogelijk is om de informatievoorziening verdergaand te digitaliseren.  
Wij geven hiervan enkele voorbeelden:  
- Leden en vrienden vertrouwd maken met het gebruik van de Agenda Zaalgebruik op 

de website. Hier kan iedereen zien wat er in de kerk te doen is en of een ruimte voor 
gebruik beschikbaar is. 

- Checklijsten en protocollen voor iedereen digitaal beschikbaar, u moet hierbij 
denken aan de lijst met werkzaamheden voor aanvang van iedere dienst.  

- Eén actuele ledenadministratie vanuit de administratie met mailing mogelijkheden. 
- Uitbreiden van het gebruik van Dropbox als centrale opslag van documenten, zodat 

iedereen bij de documenten en informatie kan die hij/zij nodig heeft voor het uitvoeren 
van de taak. Het maakt veel ad hoc communicatie overbodig. De kerkenraad werkt 
hier al geruime tijd mee met goede ervaringen. 

- Verder op het gebied van modernisering en het gebouw denken we aan: goede 
voorzieningen zoals beamers, goede verlichting en een moderne katheder voor 
lezingen.  

Bovengenoemde plannen zijn steeds afhankelijk van financiële haalbaarheid. Het gebouw 
dient goed geëquipeerd te zijn en bruikbaar voor verschillende doeleinden.  

7. Vastgoed 
- Voor verhuur van het souterrain wordt gezocht naar nieuwe doelgroepen, er is een 

folder in de maak. De tarieven voor verhuur zijn aangepast, er wordt gekeken naar 
enkele voorzieningen die eenvoudig kunnen worden gerealiseerd. Echte investeringen 



worden op dit moment niet gedaan. Op termijn zou een betere keuken voor catering 
wenselijk zijn.  

- Om te anticiperen op financieel zwaardere tijden wordt een deskundige geraadpleegd, 
tegen de achtergrond van het huidige bestemmingsplan, om na te denken over de 
mogelijkheden tot het creëren van flexibiliteit met betrekking tot het onroerend goed. 
Het beleid is om de komende jaren de financiële situatie - los van legaten en 
schenkingen - te stabiliseren door nieuwe activiteiten, en door betrokkenen aan ons te 
binden (ook financieel). We focussen daarmee in eerste instantie op behoud; het beleid 
is blijven tenzij... Dit kan evenwel ook betekenen dat we mogelijkerwijs op termijn 
moeten verhuizen of een gedeelte van het onroerend goed anders moeten aanwenden.  

- Geheel in lijn met het bovenstaande punt zal de kerkmeester een middellange termijn 
onderhoudsplan opstellen. Hierbij zal de nadruk liggen op aansprakelijkheid en 
veiligheid voor gebouw en gebruikers. Esthetische aspecten, gebruiksgemak en 
duurzaamheid zullen een rol spelen binnen de financiële kaders. 

  
8. Organisatie 

- De kerkenraad bestaat uit vijf leden met een duidelijk portefeuilleverdeling. Met de 
toetreding van de kerkmeester zal deze uit zes personen bestaan. Het streven is een 
kerkenraad van zeven personen. Daarnaast zullen er zelfstandig werkende groepen 
zijn die vooral hun gang moeten gaan met in de kerkenraad een aanspreekpunt en 
sparringpartner.  

- De predikant zal zijn aanstelling voor 25% continueren met het accent op pastoraal 
werk, de zondagmiddagvieringen en de diensten op hoogtijdagen. 

- Daarnaast is Claartje Kruijff dit jaar in onze gemeente aangesteld als 
vernieuwingspredikant door ‘Utrecht’.  Het gaat om een aanstelling van 40%.  

- Wij zullen de vernieuwing zo veel mogelijk ondersteunen, ook financieel als dit nodig 
is.  

- De secretariële ondersteuning van de kerkenraad zal worden afgebouwd.  
9. Samenwerking in Trio-verband 

- De remonstranten hebben ervoor gekozen om landelijk hun profiel meer bekendheid te 
geven. Naamsbekendheid is van belang om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Daar 
zetten wij ook op in. Een onderscheidend profiel, waar ook de Koningskamer 
activiteiten een belangrijke rol in spelen. Het aantal diensten in Trio- verband is met 
ingang van 2020 minder in aantal.   

10. Budget 
- Zie bijlage  
- Meer ad hoc bijdragen per activiteit en investering. 

Naarden-Bussum, januari 2019 


