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Aanwezig 32 belangstellenden van Ekklesia Tilburg 

  

Nieuwe statuten worden gepresenteerd aan de aanwezigen 

Deze wijziging was nodig omdat de statuten op dit moment niet meer werkbaar zijn. Er 

zijn te veel mensen nodig voor de taken die er liggen. 

  

1. Belangrijkste wijzigingen: 

a. Adviesraad wordt opgeheven, de leden worden van harte bedankt voor alle 

zaken die zij hebben gedaan. Vanaf heden zal het bestuur worden uitgebreid 

en bestaan uit een dagelijks bestuur van drie personen (voorzitter, secretaris 

en penningmeester) dat deel uitmaakt van het algemeen bestuur van ten 

hoogste zeven personen. Het bestuur zal met regelmaat de gemeenschap 

raadplegen over genomen of te nemen besluiten. 

b. Belangrijke besluiten worden vanaf heden ter goedkeuring (consultatie) 

worden vanaf heden voorgelegd aan de gemeenschap. Er zullen daarom met 

grotere regelmaat gemeenschapsbijeenkomsten zijn. De 

beslissingsbevoegdheid ligt in een stichting als de onze bij het bestuur, de 

mening van de gemeenschap is echter wel belangrijk. 

Er zijn vanuit de gemeenschap geen vragen en of opmerkingen, behalve één kleine 

opmerking: de statuten zijn destijds zo uitvoerig opgesteld omdat we in 2013 

weggingen vanuit Maranatha. Die periode is voorbij en het goed om ze nu te 

vereenvoudigen en zo verder te gaan. 

  

2. Samenstelling van het nieuwe bestuur: 

a. Er moeten minstens drie en ten hoogste zeven mensen in het bestuur zitten. 

Gezien de vertegenwoordiging van de gemeenschap binnen het bestuur is 

een voltallig bestuur (dus 7 personen) dringend gewenst. Op dit moment zijn 

er slechts drie personen vanuit het huidige bestuur beschikbaar (René Munnik 

als voorzitter, Yvette van den Bogert als penningmeester en Ingrid van 

Beuzekom als lid). Jan Glorius heeft immers tijdelijk zitting genomen om een 

vacature op te vullen, maar stopt daar nu mee. Er zullen zich dus nog vier 

mensen zich moeten melden om een voltallig bestuur te vormen: één 

secretaris (Ingrid van Beuzekom legt haar taak als secretaris neer en gaat 

verder in het ‘algemeen’ bestuur) en drie algemene leden. Er wordt een 

dringend beroep gedaan op leden van de ekklesiagemeenschap om zich 

daarvoor beschikbaar te stellen en zich aan de melden voor  15 juli 2021. 
b. Vraag vanuit de gemeenschap: wat is de belasting en waar bestaat de taak 

van een bestuurslid uit? Dit licht René nader toe: dagelijks bestuur ongeveer 
10 vergaderingen per jaar; voor algemene bestuursleden ligt dit aantal lager. 
De werkzaamheden die samenhangen met de nodige acties en initiatieven 



van het bestuur, zijn sterk afhankelijk van de omstandigheden. De afgelopen 
periode waren door de coronaperikelen erg enerverend. Naar verwachting 
wordt het de komende tijd rustiger. Dus.. meldt  u aan als nieuw bestuurslid! 

  
3. Financien: 
Er zijn zorgen wat betreft de financiën 

a. Slechts 40 mensen doen structureel jaarlijks/maandelijks een betaling. 
Hiermee kunnen we onze gemeenschap op langere termijn niet overeind 
houden. Deze mensen zouden om onze begroting rond te krijgen €550,-- per 
persoon moeten betalen. 

b. We hebben dit jaar nog €14.000,- nodig. 
c. Dank aan alle mensen die maandelijks/jaarlijks betalen en voor anderen, geef 

wat u kunt missen om onze Ekklesia te blijven steunen. Het is fijn en bijzonder 
dat we het samen kunnen opbrengen! 

  
4. WVTTK 

a. Mirjam Damen:  Dank aan Yvette voor al het werk dat ze verricht. 
b. Jan  Glorius:  Dank aan alle mensen die zich in het afgelopen jaar flexibel en 

op bijzonder wijze hebben ingezet. Maar hij uit ook zorgen: er zijn steeds 
minder mensen die meer moeten  doen.. dus  complimenten maar het is ook 
van belang dat we ons allen blijven inzetten.  

c. Marlie  van Vugt: Zij heeft het idee dat mensen minder komen. Er hebben zich 
geen mensen afgemeld. 

d. Tiny Potters: goed om wellicht een brief naar mensen te sturen om hen op te 
roepen om bij te dragen. 

e. Margreeth Thijssen: is het een idee om mensen persoonlijk benaderen voor 
een bestuursfunctie? Zij biedt aan om hieraan mee te werken. 

f. Lydie  van Beuzekom (in antwoord op Marlie van Vugt): ik ben ook lang niet 
geweest, vandaag voor het eerst weer. Dus misschien goed om af te wachten 
of mensen weer gaan komen. 

g. Ingrid van Beuzekom (idem): je mag namen van mensen mailen die je mist. 
h. Willem van Dooren: hoelang houden we het nog vol? 
i. Antwoord op Willem van Dooren: We zitten niet ver af van het moment dat 

we moeten gaan interen, we hebben een jaarbegroting op de bank staan 
dus  hoe lang  dat duurt is afhankelijk van hoeveel we moeten interen. 
Kortom de zorgen zijn serieus, zowel wat bestuurssamenstelling betreft als de 
financiën. 

 
5. Besluit 

Een ieder dank voor de aanwezigheid en tot snel! 
 


