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Notulen gemeenschapsbijeenkomst Ekklesia Tilburg, 3 februari 2013 
 
De bijeenkomst begint met een presentatie door Henk Huisman (HH) van de initiatiefgroep (verder 
bestaande uit Miranda Vroon-van Vugt (MVvV), Marieke van Baest (MvB) en Arthur van 
Tongeren(AvT). De notulen zijn gemaakt door Barbara van Gorp (BvG). Henk Huisman geeft aan dat 
vandaag ondermeer de leden van het eerste bestuur bekend worden gemaakt; de initiatiefgroep als 
zodanig heeft na vandaag geen functie meer.  
 
Henk Huisman geeft in het daarop volgende halve uur een toelichting op de presentatie die als bijlage 
bij deze notulen is gevoegd. Hij merkt daarbij op dat de concept-begroting zoals die wél wordt 
gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst, niet zal worden meegestuurd. Dit omdat gesprekken met de 
verschillende lokaties nog volop gaande zijn en het uitlekken van onze voorlopige begroting onze 
onderhandelingspositie zou kunnen schaden.  
 
De presentatie die volgt bestaat deels uit een toelichting op de beoogde organisatiestructuur van 
Ekklesia Tilburg (ET), zoals deze nu in concept is vastgelegd in de statuten. Daarnaast zullen het eerste 
bestuur en de eerste Adviesraad worden gepresenteerd, waarna een update volgt van de stand van 
zaken rondom huisvesting en financiën.  
 
Een aantal opmerkingen bij de sheets (zie voor de complete presentatie het aan u toegestuurde 
bestand): 
Over het organisatieschema: HH licht toe dat Ivar Franken, notaris en lid van ET, na overleg de 
concept-statuten heeft opgesteld en vandaag aanwezig zou zijn om eventuele vragen hierover te 
beantwoorden of nadere toelichting te geven. Helaas blijkt Ivar verhinderd te zijn. De 
stichtingsstructuur bestaat uit de Adviesraad en het bestuur. De statuten waarborgen de structuur 
van ‘good governance’. Daarnaast zal er nog een reglement worden opgesteld door de Adviesraad 
waarin zaken in meer detail geregeld kunnen worden. In tegenstelling tot statuten kan dit reglement 
een stuk makkelijker tussentijds gewijzigd worden. 
 
Bij Taken en bevoegdheden Adviesraad (AR): de Adviesraad vergadert minstens 1x per jaar, maar 
daarnaast ook als twee leden van de AR of wanneer de (vice)voorzitter van de AR daartoe 
oproepen/oproept. 
 
Bij Taken en bevoegdheden Bestuur:  ook het bestuur vergadert minstens 1x per jaar, maar 
daarnaast ook als 1 bestuurslid of de voorzitter van de AR dat wil.  
 
Bij werkgroepen: Met werkgroep Jeugd wordt bedoeld “kinderkerk + puberclub”.  
 
Bij de presentatie van de leden van de eerste Adviesraad: Om te voorkomen dat het bestuur volledig 
zijn eigen gang kan gaan, is gekozen voor een structuur waarbij het bestuur wordt gecontroleerd 
door een uitgebreide adviesraad die grotendeels voortkomt uit de eigen geloofsgemeenschap 
(aangevuld met enkele externe deskundigen). Uiteindelijk is de AR ècht de baas. In totaal waren er 14 
aanmeldingen voor 10 plaatsen. De initiatiefgroep heeft gekozen voor een samenstelling met zo 
breed mogelijke vertegenwoordiging uit de verschillende geledingen van de geloofsgemeenschap en 
een zo evenwichtig mogelijke M/V verhouding. De initiatiefgroep hoopt dat mensen zich niet 
gepasseerd voelen of anderszins teleurgesteld zijn; zoals al blijkt uit de organisatiestructuur met veel 
verschillende werkgroepen, zijn er meer dan genoeg andere mogelijkheden om een bijdrage te 
leveren. 
Aan de leden van de AR wordt gevraagd om zo snel mogelijk een kopie van het identiteitsbewijs te 
scannen en toe te sturen.  Dit is nodig voor inschrijving van de stichting bij de Kamer van 
Koophandel.  
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Bij werkgroepen: Er is één werkgroep meer dan eerder gemeld (Facilitair). Het is nadrukkelijk niet de 
bedoeling een vergadercircus te maken. Elke werkgroep beslist zelf over de invulling op details en de 
frequentie van overleg. Elke groep is gekoppeld aan één bestuurslid om korte overleglijnen met het 
bestuur te faciliteren. Het bestuurslid in kwestie draait “gewoon mee” of is alleen als waarnemer 
aanwezig. Dit kan per werkgroep anders geregeld zijn. Henk Huisman geeft een korte toelichting op 
de verschillende werkgroepen: 

 Pastoraat: zorg voor elkaar, i.h.b. op de “grote” momenten in het leven – sacramenten 

 Liturgie: logische voortzetting van de Beleidsraad Liturgie, wel in deels nieuwe samenstelling 

 Jeugd: logische voortzetting van de huidige kinderkerk en puberclub 

 Communicatie / PR: contacten met “bevriende” clubs, ET onder de aandacht brengen, o.a. om 
wat groei te krijgen, eerste contact met nieuwe leden, website 

 Diaconie: zorg voor de stad en de wereld.  

 Geloofsverdieping: Studie, reflectie, misschien Leerhuis? Logische voortzetting van het werk dat 
eerder m.n. onder studenten plaatsvond 

 Facilitair: kosterstaken, thee, koffie, geluid, contact met onze verhuurder, etc 
Een aantal mensen heeft zich al gemeld voor bepaalde werkgroepen. Het bestuur zal mensen ook 
nog actief benaderen en zal verder de aftrap geven voor de verschillende werkgroepen. Verder geldt: 
iedereen die zich geroepen voelt een bijdrage te leveren, graag zelf contact opnemen met het 
bestuurslid dat als contactpersoon voor betreffende werkgroep optreedt (zie hiervoor sheet 11 in 
bijgevoegde presentatie).  
 
Bij Financiën (1): De begroting is voorlopig gebaseerd op 100 betalende volwassenen. Dat lijkt weinig, 
maar er zitten ook mensen in het bestand die louter belangstellend zijn, evenals mensen die in het 
buitenland wonen. We verwachten niet dat zij allemaal ook financieel zullen bijdragen. Bovendien 
lijkt het beter in dit stadium nog voorzichtig te zijn en onszelf niet rijk te rekenen.  
 
Toelichting op de concept-begroting: voor dit concept is uitgegaan van een voorbeeld met matig 
hoge huurkosten, gebaseerd op verwachte huurkosten van de Opstandingskerk. Over de gevraagde 
huurprijs zal nog onderhandeld worden; mogelijk vallen de kosten nog wat lager uit. Op basis van 
deze concept-begroting zou de jaarlijkse kerkelijke bijdrage per persoon € 216 bedragen.  Uiteraard 
kunnen we niet in uw portemonnee kijken; wie meer kan betalen, faciliteert iemand die minder 
mogelijkheden heeft.  
Ekklesia Tilburg wordt een ANBI, dus u kunt uw giften door de belastingdienst laten sponsoren. Dit 
kan ook via een notariële akte.  
 
Vraag/antwoord na afloop van de presentatie 
 
Over de vleugel: 
Yvette van den Bogert: Is er al een waardebepaling van de vleugel?  
Reactie (HH): er is een richtlijn, maar die is niet van een beëdigd taxateur. De inzet van het gesprek 
met Michiel is in eerste instantie een moreel beroep op hem te doen om te erkennen dat de vleugel 
toebehoort aan de geloofsgemeenschap (ofschoon er niets duidelijk is vastgelegd omtrent het 
eigendom van de vleugel).  In dat geval is het niet nodig over waardebepaling te praten. Mocht dat 
niet lukken, dan zal worden geprobeerd tot overeenstemming te komen op basis van een officieel 
taxatierapport. Mochten we met Michiel niet tot overeenstemming kunnen komen over de vleugel 
die nu nog bij Maranatha staat, dan zal het bestuur proberen hoe dan ook een andere vleugel voor ET 
te bemachtigen.  
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Over huisvesting 
Monique Riemens: Is er bij de zoektocht naar een andere lokatie ook gekeken naar een geschikte 
ruimte om na afloop van de viering gezamenlijk koffie te drinken? Zij vraagt zich af of bijv. de kapel 
van de Kievitshorst die mogelijkheid wel biedt.  
Lilian van der Plaats: Houden jullie bij de zoektocht naar een andere lokatie ook rekening met een 
geschikte ruimte voor de kinderkerk en puberclub?  
Reactie (HH en Jonathan van Groos): met beide punten wordt uiteraard rekening gehouden.  
[noot notuliste: bij het bezoeken van / informeren naar nieuwe ruimte worden de volgende punten in 
ogenschouw genomen: 

 Vanaf wanneer beschikbaar? 

 Tijdstip van vieren wanneer mogelijk? 

 Koorrepetitie op donderdag mogelijk? 

 Liturgische uitstraling 

 Capaciteit (zitplaatsen) 

 Ontmoetingsruimte voor koffie / gesprek 

 Ruimte voor kinderkerk / puberclub 

 Bereikbaarheid / parkeergelegenheid 

 Kosten 

 Aanwezigheid piano/orgel/vleugel, dan wel ruimte om vleugel neer te zetten] 
Jonathan van Groos voegt nog toe dat de leden van de Ontmoetingskerk ook tijdelijk in de kapel van 
de Kievitshorst hebben gezeten. Koffie drinken kon toen apart van het restaurant van de Kievitshorst.  
 
Lilian van der Plaats: aan het eind van de viering vroeg Miranda Vroon om vijf vrijwilligers die de 
stoelen willen klaarzetten voorafgaand aan de viering vanaf 11:00 uur. Bij wie kunnen die vrijwilligers 
zich melden? 
Reactie (MVvV): graag bij Miranda Vroon-van Vugt die momenteel de kostertaken op zich heeft 
genomen. [Nagekomen mededeling: Jan Glorius gaat een intekenlijst maken voor opbouwers. Vanaf 
volgende week kan men zich op deze lijst intekenen, zodat we weten of er voldoende mensen om 
11.00 uur komen helpen met opbouwen. 
 
Jan Glorius: bedankt de leden van de initiatiefgroep allereerst voor hun doortastendheid (hetgeen 
met applaus wordt bevestigd door aanwezigen). Hij pleit ervoor bij de definitieve keuze voor een 
nieuwe lokatie weloverwogen te werk te gaan; liever geen tijdelijke lokatie, maar meteen een plek 
waar we kunnen blijven.  
Reactie (HH): uiteraard helemaal mee eens, maar de keuze is beperkt en we hebben nogal wat eisen.  
 
Willem van Dooren: Is de kapel van de Mariëngaarde meegenomen? 
Reactie (uit de groep): die wordt binnenkort afgebroken of minstens hevig verbouwd en is vrij klein. 
 
Esther: Is het buurtgebouw Kruispunt in het Wandelbos meegenomen? 
Reactie (Hub Lenders): Dat heeft geen zin. Zal te veel in de papieren lopen.  
 
Marlìe van Vugt: Liever vanuit alle rust een nieuwe lokatie zoeken, dan te veel wisselen. Hoe lang 
kunnen we hier (= Prins Bernard school) blijven? 
Lydie van Beuzekom: maar voor een bijzondere of urgente viering (begrafenis, huwelijksvoltrekking) 
is deze lokatie minder geschikt.  
Reactie (HH): Dat laatste klopt! In beginsel kunnen we hier tot in lengte der dagen blijven en is er 
geen haast om te vertrekken. De kosten zijn laag. Echter, als het langer duurt, zal er op een gegeven 
moment wel een oplossing moeten komen voor een aantal zaken die we nu nog mogen gebruiken 
van de Opstandingskerk (koffiezetapparaat, stoelen, piano).  
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Over de organisatie 
Jan Glorius: waardering voor de manier waarop de organisatie van de ET wordt opgezet, maar vraagt 
zich wel af of – door de vele werkgroepen, een bestuur én een AR – het geheel niet té versnipperd 
raakt. Hij stelt voor om minstens 1x per jaar een gemeenschapsdag te organiseren zodat we ook het 
gevoel van één geloofsgemeenschap blijven houden. 
Reactie (HH en anderen): goed idee! 
 
Dhr. Jonkergouw: Is er een relatie met een orgaan waaruit we ons, als nieuwe club, kunnen voeden?  
Reactie (HH): er is veel gaande op dit gebied en het is dan ook logisch om contact te leggen met 
andere groepen. Zoals al opgemerkt in de vorige vergadering: wij zijn, als ET, uniek in de zin dat we al 
een bestaande gemeenschap zijn en gelukkig beschikken over veel kennis in huis en eigen 
voorgangers.  
 
Dhr. Jonkergouw:  Kunnen mensen die niet helemaal achter het RK-instituut staan niet gewoon 
kiezen;  dus alleen meedoen in vieringen waar je helemaal achter staat (in vrije tijd én werksituatie)? 
Als zij moeten voorgaan in een doop of bij het uitoefenen van het pastoraat, komen ze dan niet in 
conflict met het bisdom? 
Reactie (HH): Dat klopt! Sommigen onder ons hebben een kerkelijke zending en zouden die op het 
spel zetten wanneer zij te veel op de voorgrond zouden treden. Dat is ook de reden dat we 
voorgangers niet aankondigen op bijv. de website.  
 
Dhr. Jonkergouw: waarom maken we eigenlijk geen gebruik van het adressenbestand van 
Maranatha? 
Reactie (HH): omdat dat simpelweg niet mag vanwege privacywetgeving.  
 
Huub Evers: Is teleurgesteld over de manier waarop de eerste AR en bestuur zijn samengesteld. Dit is 
nauwelijks een democratisch proces te noemen. Had verder ook wel graag een bericht willen 
ontvangen op zijn kandidatuur voor de AR.  Lydie van Beuzekom geeft aan dat ook zij zich had 
opgegeven en niets gehoord heeft. 
Reactie (HH/AvT): Dat er een ‘knip’ gemaakt zou worden tussen bestuurslidmaatschap van Maranatha 
en bestuurs- of AR-lidmaatschap van de ET, is gemeld tijdens de vorige gemeenschapsvergadering. Dit 
om belangenverstrengeling te voorkomen. De initiatiefgroep is vanaf nul begonnen; het oprichten van 
een eerste bestuur en AR is dan intrinsiek ondemocratisch, maar de initiatiefgroep is hierin 
geadviseerd door notaris Ivar Franken en heeft getracht dit met de meest mogelijke transparantie te 
doen. Het is evenwel spijtig dat de initiatiefgroep verzuimd heeft Huub persoonlijk nog in te lichten, 
waarvoor excuses. Ook excuses aan Lydie; HH zal er bij haar nog op terug komen. 
 
Yvette van den Bogert: er is alles aan gedaan om het bestuur niet te veel macht te geven, maar is – 
als gevolg hiervan – nu uiteindelijk niet alle macht verschoven naar de AR?  
Reactie (HH): dat klopt, maar de AR komt uit alle geledingen van de geloofsgemeenschap en is op die 
manier het orgaan dat de vinger aan de pols kan houden.  
 
Over de statuten / reglement 
Wigle de Jong: In de statuten wordt kennelijk iets bepaald over het opstellen en vaststellen van de 
balans. Wordt ook het opstellen van een begroting genoemd in de statuten of in het reglement? 
Reactie (HH): jazeker.  
 
Na afloop van de vergadering bereikte het bestuur via verschillende kanalen de volgende vraag:  
Kunnen we, nu de PKN niet meer vóór ons zit, niet terug naar 11.00.  
Reactie: Dit lijkt niet handig omdat we - als duidelijkheid komt over een permanentere locatie -  zeer 
waarschijnlijk weer terug moeten naar 12.00 uur. Nu wisselen maakt het niet duidelijker voor de 
buitenwacht. 


