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Op de agenda van deze vergadering staan de volgende punten: 

1. consultatie over het nieuwe bestuur; 

2. financiële zaken/situatie en vaststelling van kascommissie boekjaar 2021; 

3. Overige ingebrachte agendapunten vanuit de gemeenschapsbijeenkomst. 

 

Agendapunt 1 

De bestuursvoorzitter opent de vergadering en geeft een korte inleiding op het eerste agendapunt:  

Op de laatste gemeenschapsbijeenkomstvergadering 27 juni 2021, werden de conceptstatuten 

goedgekeurd en op 7 september daarna passeerde de akte bij de notaris. Vanaf toen zijn de 

nieuwe statuten rechtsgeldig. De belangrijkste punten uit de nieuwe statuten zijn: 1) stichting 

Ekklesia Tilburg kent geen Adviesraad meer; 2) voortaan zullen belangrijke bestuursbesluiten 

vooraf voorgelegd worden aan de gemeenschapsbijeenkomst ter consultatie; 3) de nieuwe 

statuten voorzien in een bestuur van minimaal 3 en maximaal (optimaal) 7 personen. 

Het eerste agendapunt betreft de laatste twee van deze drie wijzigingen: consultatie over een 

nieuwe bestuurssamenstelling. 

 De nieuwe statuten voorzien in een bestuur van zeven personen waarvan er drie het 

dagelijks bestuur vormen. Omdat het belangrijk is dat verschillende geledingen van Ekklesia Tilburg in 

het bestuur vertegenwoordigd zijn, is een voltallig bestuur van zeven leden wenselijk. Meteen na 27 

juni zijn mensen gevraagd via de gemeenschapsbijeenkomst, mededelingen en de nieuwsbrief. Dit 

leverde enige reacties op. Na 9 september hebben bestuursleden ook mensen persoonlijk benaderd 

met de vraag om zich kandidaat te stellen. Ook dit leverde enige toezeggingen op. Op grond hiervan 

is het bestuur gekomen tot een bestuurssamenstelling met de volgende personen (alfabetisch op 

achternaam): 1) Ingrid van Beuzekom (tot op heden bestuurssecretaris, ze wil deze taak in de 

toekomst nog wel even waarnemen maar daarna geen lid meer zijn van het dagelijks bestuur); 2) 

Yvette van den Bogert (was en blijft penningmeester); Petra Bos (was actief in de ‘slapende’ 

Werkgroep Jeugd en Jongeren); Frank Kraak (lid voormalige Adviesraad); René Munnik (was en blijft 

voorzitter); Jan van der Sman (lid voormalige Adviesraad); Arthur van Tongeren (voormalig 

bestuurslid/penningmeester). 

Consultatie:  De aanwezige belangstellenden in de gemeenschapsvergadering stemden 

unaniem in met een bestuur bestaande uit bovengenoemde personen. 

 

Agendapunt 2  

De penningmeester doet kort verslag van de actuele financiële situatie van de Stichting, waaruit blijkt 

dat er op korte termijn, ondanks de Covid-problematiek en dankzij verminderde uitgaven voor de 

muziek, geen grote financiële problemen te verwachten zijn. Tevens wijst ze op enige te verwachten 

stijgingen in de uitgaven (huur). Voor een uitgebreid financieel verslag zij verwezen naar het 

jaarverslag over 2021 dat in de eerste maanden van het komende jaar openbaar wordt gemaakt. 

Tot slot verzoekt de penningmeester aan de bijeenkomst om twee leden (geen 

bestuursleden) die zich beschikbaar willen stellen om  deel uit maken van de kascommissie die in 

januari 2022 de verslaglegging over het boekjaar 2021 moet controleren. Maaike de Haardt en 

Margriet Kraak zijn bereid om die taak op zich te nemen. 

 

Agendapunt 3 

De Gemeenschapsbijeenkomst maakt geen gebruik van de mogelijkheid om andere agendapunten in 

te brengen of aan de orde te stellen. 


