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Notulen gemeenschapsbijeenkomst Ekklesia Tilburg, 28 april 2013 

 

Er zijn drie sprekers. Henk Huisman (voorzitter stichtingsbestuur), Arthur van Tongeren 

(penningmeester stichtingsbestuur) en Ingrid van Beuzekom (voorzitter Adviesraad). Henk Huisman 

opent de vergadering. De presentatie die wordt gegeven, treft u in de bijlage. De notulen zijn 

gemaakt door Simone Snakenborg (vice-voorzitter). 

 

1. Logo 

Henk Huisman presenteert namens de werkgroep Communicatie en PR het logo. De presentatie 

wordt enthausiast ontvangen, met applaus. Het logo is ontworpen door Marianne Stoop, vriendin 

van Marieke van Geelen. Korte toelichting erbij: we kennen de Ichtus, de vis, als symbool voor Jezus. 

In dit logo zijn het er twee: we doen het sámen. Verder: de vissen zijn veelkleurig en je ziet et 

(Ekklesia Tilburg) en uiteraard een kruis. Marieke neemt namens Marianne een bloemetje in 

ontvangst van Henk.  

 

2. Huisvesting 

Het bestuur en de initiatiefgroep hebben in de voorbije periode veel gebouwen en gelegenheden 

onderzocht. Kort de bevindingen van enkele ruimten. 

- Hier blijven in de Prins Bernhardschool. We zijn welkom tot in lengte van dagen en het is 

goedkoop, maar deze ruimte heeft geen kerkelijke uitstraling. Verder hebben we iedere week 

veel werk om alles in te richten en op te ruimen en is de akoestiek slecht. 

- De Ontmoetingskerk in Tilburg Noord. Het is een gebouw met weinig uitstraling, er zijn weinig 

ontmoetingspunten met de Christelijk Gereformeerde Gemeente, er is geen zekerheid voor 

lange(re) termijn en we zitten ‘klem’ in het rooster.  

- Amarant: Is buiten de stad en niet goedkoop (geldt voor bijna alle locaties). 

- Nieuw Apostolische Kerk: Is niet goedkoop, biedt beperkte mogelijkheden voor kinderen en 

koorrepetitie, geen/zeer beperkte ruimte voor koffie en ontmoeting. 

- Opstandingkerk: Het bestuur vindt dit de meest kansrijke optie. Er zijn diverse gesprekken 

geweest met de PKN en er is een goede verstandhouding met hen. De Opstandingskerk is 

recentelijk gerenoveerd en biedt ons veel mogelijkheden en er zijn veel punten ter 

onderhandeling. De aanvangstijd van onze vieringen is nu 12.00 uur maar met 50% zekerheid 

kan deze verschuiven naar 11.30 uur. Er is ruimte voor Kinderen, pubers en het koor en er is 

een keuken. De kosten zijn zeker marktconform en ook draagbaar volgens het bestuur. De PKN 

ziet ons graag komen. Ze zijn ingesteld op oecumene en staan zeer open voor een inhoudelijke 

samenwerking met ons. Voorstel van het bestuur is derhalve: laten we gaan. 

 

Henk vraagt de aanwezigen om een reactie. 

Leon Segers: ik ben er vorige week geweest en ik vind de inrichting van de Opstandingskerk nogal 

kaal. Het kan natuurlijk zijn dat ze hiervoor hebben gekozen. Maar kunnen wij het op onze eigen 

wijze aankleden tijdens onze vieringen? 

Reactie (Henk Huisman): Ik weet dat ze nog niet klaar zijn met de inrichting. Daar gaat nog wat tijd 

overheen. We mogen tijden de vieringen zeker dingen van ons neerzetten. Over de details zullen we 

nog met hen in gesprek gaan. 

Marly van Vugt: gaan we naar de grote ruimte of naar een kleinere? 

http://www.ekklesiatilburg/
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Reactie (Henk Huisman): We willen groeien, dus mikken we op de grote ruimte, de regenboogzaal. 

Bovendien de grootste van de kleinere ruimten, de rode zaal, is kleiner dan zoals we hier hebben. 

Dus voor een ‘gewone’ zondagse viering is dat te klein. 

Wim School: De kleine ruimtes zijn wel intiemer. Kunnen er tussen de kerk en open 

ontmoetingsruimte daarachter misschien schuifdeuren worden geplaatst? 

Reactie (Henk Huisman): Dat is zeker een goed idee en gaan we bespreken met onze gastheren. Het 

is een nieuw gebouw en voor henzelf is het ook nog een zoekproces hoe ze alles willen inrichten.  

Lilian van der Plaats: Ik snap dat we de Regenboogzaal kiezen. Als we met elkaar afspreken om in de 

grote ruimte een beetje vooraan te gaan zitten, dan is het denk ik prima te doen daar. 

Hub Lenders: Kunnen we ook diensten door de week houden, bijvoorbeeld bij huwelijken? 

Reactie (Henk Huisman): Ook dit is bespreekbaar. We kunnen de ruimte dan huren, als deze vrij is 

natuurlijk. 

Corine de Graaff: Hoe zit het met de tijden van de diensten van de andere gemeenschappen die op 

zondag vieren in de Opstandingskerk? Zit onze viering ‘ingeklemd’? 

Reactie (Henk Huisman): Ja. Voorafgaand aan onze vering is de dienst van de PKN en na ons komt de 

Pinkstergemeente. Wij kunnen ruimte huren van 12.00 tot 14.00 uur. Om 11.30 uur kan het koor al 

inzingen in de kerkzaal en om 13.30 uur kan de Pinkersgemeente haar spullen daar opbouwen (dus 

als wij nog koffie drinken). 

Tiny Potters-Koenders: Is het mogelijk dat op donderdagavond tijdens de koorrepetitie er een 

gespreksgroep plaatsvindt? 

Reactie (Henk Huisman): Dat is prima mogelijk, als er dan nog ruimte is naast de twee koren die dan 

repeteren. Maar dat zou geen probleem moeten zijn want er zijn diverse ruimtes in het gebouw. Dit 

soort zaken wordt centraal geroosterd. Maar ook dan geldt: alle ruimtes worden verhuurd. En 

natuurlijk kan er ook buiten de donderdagen worden gehuurd. We weten overigens nog niet wat de 

PKN ons gaat vragen voor incidentele huur, maar we hebben de indruk dat dit wel op te brengen zou 

moeten zijn. De PKN wil heel graag dat er activiteiten zijn in het gebouw en zal zich dus niet zomaar 

uit de markt prijzen. 

Ineke Lamers: De zomervieringen kunnen natuurlijk worden gehouden in een kleinere ruimte. 

Wim School: Maar staan dan overal stoelen? 

Reactie (Henk Huisman): Ja, overal staan stoelen of kunnen ze worden geplaatst. Ook de stoelen in 

de school lenen wij van de PKN. 

 

3. Begroting 

Arthur van Tongeren presenteert vervolgens de begroting voor 2013 (zie bijlage). In totaal komt de 

begroting voor 2013 op 24.000 euro. Een derde komt voor rekening van huisvesting, een derde voor 

de musici en het overige deel voor de rest. Er staan momenteel 140 volwassenen ingeschreven bij 

Ekklesia Tilburg. De begroting is gedekt as 100 individuele volwassenen 195 euro betalen. Belangrijk 

is wel dat we bij dit bedrag zijn uitgegaan van individuele personen en niet van gezinnen. Als 

bijvoorbeeld een gezin met twee volwassenen en kinderen zich heeft ingeschreven, dan willen we 

vragen of iedere persoon van 18 jaar of ouder uit dat gezin 195 euro zou willen betalen. Uiteraard 

geldt altijd: ieder geeft naar draagkracht. Degene voor wie dit gemiddelde bedrag te hoog is, geeft 

minder. Anderen kunnen naar we hopen een (veel) groter bedrag doneren.  

Voor het begrotingsoverzicht wordt verwezen naar het document van de presentatie die gegeven is 

op de gemeenschapsbijeenkomst. In het volgende schema treft u per post een korte toelichting aan. 

http://www.ekklesiatilburg/
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Toelichting bij de begroting Ekklesia Tilburg 2013 

De in de begroting vermelde bedragen zijn afgeronde bedragen. In de eerste kolom het totaal, in de 

tweede de kosten per week en in de derde kolom de kosten per persoon per jaar, uitgaande van 100 

betalende volwassenen (de begroting vindt u in de presentatie). De kosten zijn berekend voor een 

heel jaar, mede om de volgende begroting(en) niet teveel af te laten wijken. Wat daardoor in het 

eerste jaar over blijft wordt gebruikt voor opbouw van de reserve. 

 

Inkomsten   

Collecte 4.500  gebaseerd op 'historische gegevens' Maranatha; is de gemiddelde opbrengst van de 

laatste jaren. 

Kerkbijdrage 19.500  de door de gemeenschap op te brengen jaarbijdrage: 195 euro per persoon, bij 100 
betalende volwassenen. (er staan er nu ruim 140 ingeschreven). 

Congregaties 0  opgenomen met een nulwaarde, om aan te geven dat we in principe met eigen geld 
rond moeten komen, zonder (vaste) subsidiestromen van derden. 

Totaal 24.000  

Uitgaven   

Muziek -7.500  betreft betaling dirigent, pianisten en incidenteel andere musici, ten behoeve van de 
vieringen (op basis van gemiddeld bedrag vorige jaren) 

Vleugel -1.200  voor onze liturgie blijft een vleugel wenselijk/noodzakelijk. Post is gebaseerd op 
huren van een vleugel – niet commercieel tarief. 

Kosten -1.000  kosten voor bankrekening, website, noodzakelijke verzekeringen, postverkeer en 
dergelijke. 

Bestuurskosten -200 reiskosten, deelnamekosten symposia (onder voorwaarden, beperkt) 

Eredienst -2.000  gebaseerd op uitgaven in de afgelopen jaren; kosten voor matzes, miswijn, kaarsen, 
voorbereidingsmaterialen, boekjes, etc. 

Huisvesting -7.950
1
 huren bij de PKN/Opstandingskerk; lijkt veel, is zo'n 153 euro per week voor 

vieringen (2 uur) en koorrepetities (2 uur), dus netto 38 euro per uur. 

koffie/thee -1.000  gebruik van koffie, thee, limonade, kerstbrood en dergelijke na de viering en tijdens 
koorrepetities. 

Werkgroepen -300  nu slechts 1 aanvraag binnen (werkgroep jeugd en jongeren), kan in toekomst 
veranderen als meer groepen gaan starten met activiteiten. 

Voorgangers 0  speciaal vermeld: is uniek dat dit nog kan. Elders is een vergoeding van zo'n 100 euro 
per viering heel normaal... 

gemeenschapsdag -250  afsluiting van het jaar; in principe budgetneutraal, klein bedrag gereserveerd voor 
bijvoorbeeld wat drankjes. 

Onvoorzien -1.100  spreekt voor zich, is ca. 5% van bovenstaande uitgaven. 

opbouw reserve -1.500  we starten met een lege kas! Om aan lopende betalingsverplichtingen te kunnen 
voldoen is het opbouwen van een reserve – ter grootte van een halve tot een hele 
jaarbegroting – verstandig zo niet noodzakelijk. Eerste jaar bouwen we extra op door 
besparing op bijvoorbeeld huisvesting. 

Totaal -24.000  

                                                           
1 Voor heel jaar; dit jaar huren we korter: verschil tussen huren bij PKN en Prins Bernard toevoegen aan reserve (ca. 

525/mnd). 

http://www.ekklesiatilburg/
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3.1 De vleugel 

Er zijn nog steeds gesprekken gaande maar los daarvan zijn we op zoek naar andere oplossingen. We 

kunnen nieuwe vleugel kopen, maar dat is een flinke uitgave terwijl we zeer weinig in kas hebben. 

Een optie is om een vleugel te huren van één van de pianistes tegen een niet-commercieel tarief (de 

gesprekken hierover zijn gaande). Het bestuur denkt erover om op deze basis te huren voor één jaar 

en uiteindelijk zouden we mogelijk een eigen vleugel kunnen aanschaffen. In de regenboogzaal van 

de Opstandingskerk is nu een piano aanwezig waarvan wij gebruik mogen maken. De kwaliteit van 

dat instrument is vergelijkbaar met de piano in de Prins Bernhardschool. Voor onze liturgische 

muziek is een dergelijk instrument niet toereikend. Vandaar dat het bestuur zich hard maakt voor 

een vleugel, met inachtneming van de beperkte financiële mogelijkheden die we nu hebben. 

Wigle de Jong: Mag de PKN ‘onze’ vleugel dan ook gebruiken?  

Reactie (Arthur van Tongeren): Ja, dat is zeker de bedoeling. 

Ben Strik: Zijn de mogelijkheden onderzocht om een vleugel te leasen? Na een bepaalde tijd heb je 

dan een vleugel in eigendom. 

Reactie (Arthur van Tongeren): Dat hebben we inderdaad onderzocht. Maar de huurprijzen bij lease 

zijn commercieel en fors hoger dan we nu kunnen regelen. In het geval van lease moeten we binnen 

5 jaar dan circa 10.000 euro afbetalen. En dat is een flink bedrag. 

Louis van Tongeren: Ik adviseer om met de PKN in overleg te treden over mogelijke investeringen, 

waaronder de vleugel. Zij kunnen bijvoorbeeld ook een vleugel aanschaffen, die wij vervolgens huren 

en gebruiken. 

Reactie (Arthur van Tongeren): Hierover kunnen we inderdaad gaan praten. Toevoeging Henk 

Huisman: Het bestuur stelt voor het komende jaar de vleugel op niet commerciële basis te huren. Dit 

geeft ons een jaar lucht om alle opties te onderzoeken. Zo hebben we geen grote kosten en toch een 

mooi instrument tot onze beschikking. 

Louis van Tongeren: Hebben we het transport van de vleugel begroot? 

Reactie (Arthur van Tongeren): De begroting is voor heel jaar gemaakt. Dus ook voor de vier 

maanden van 2013 die nu bijna voorbij zijn. Hierdoor hebben we wat extra reserve waarmee de 

transportkosten gedekt zijn . 

 

3.2 Huisvesting 

Op alle zondagen huren we de grote zaal, behalve voor de vakantievieringen. Daarvoor hebben we 

de op één na grootste ruimte, de rode zaal, gereserveerd. Het koor repeteert op donderdag in een 

nog kleinere ruimte, en kan voorafgaand aan de viering in één van de kleinere ruimtes inzingen.  

Esther Theunissen: Gaan we weer geld vragen voor de koffie/thee? 

Reactie (Arthur van Tongeren): Nee doen we voorlopig niet. 

Wim School: Er zijn geen extra vieringen niet opgenomen in de begroting.  

Reactie (Arthur van Tongeren): Extra vieringen vormen geen kosten van de gemeenschap en zijn om 

die reden niet in de begroting opgenomen. Vanaf nu moet eenieder ervan doordrongen zijn dat alles 

wat we doen geld kost. 

Ingrid van Beuzekom: Dit betalen de leden van de gemeenschap zelf.  

Hub Lenders: De uitvaartverzekering betaalt uiteraard een en ander, indien van toepassing.  

 

 

http://www.ekklesiatilburg/
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Jeffrey Korthout: Kunnen we in de avond geen ruimte in de Prins Bernhardschool huren? 

Reactie (Henk Huisman): We kunnen inderdaad hier ruimte blijven huren. Wij zijn hier welkom. Ik stel 

wel voor om even af te wachten wat de PKN ons vraagt. Ze willen erg graag activiteiten in hun 

nieuwe gebouw. 

 

3.3 Reservepost  

We zijn gestart met een lege kas. Tot op heden worden de lopende kosten betaald uit de 

opbrengsten en we hebben nog geen declaraties van musici ontvangen. Uitgangspunt voor het 

opnemen van de post reserve is dat we op termijn minimaal een halve jaarbegroting achter de hand 

willen hebben. Door nu te begroten op het hele jaar 2013, terwijl er al bijna vier maanden om zijn, 

bouwen we bovendien extra reserve op. 

 

Ad van Vugt. Ik zie geen inkomsten bij congregaties staan. Wat is de gedachte daarachter? 

Reactie (Arthur van Tongeren): We willen op eigen benen staan en proberen eerst zelf onze 

begroting rond te krijgen. Wel is het voor het bestuur een optie om eventueel congregaties en ordes 

te benaderen voor bijvoorbeeld een startkapitaal of een vleugel.  

 

3.4 Verklaring en betaalplan 

Wij vragen u een verklaring in te vullen en te ondertekenen waarin u aangeeft hoeveel u in 2013 gaat 

te doneren aan Stichting Ekklesia Tilburg en wanneer u dit gaat doen. Deze verklaring wordt 

toegestuurd als bijlage bij de rondzendbrief, tezamen met een begroting en een toelichtingsbrief. 

Aan de hand van de ingevulde verklaringen wordt inzicht verkregen in op hoeveel inkomsten we 

kunnen rekenen en wanneer. Op het moment dat Ekklesia Tilburg voldoende in kas heeft en er op 

basis van de ondertekende verklaringen duidelijk zicht is op wat voor 2013 aan inkomsten verwacht 

kan worden, kunnen we een huurovereenkomst aangaan met de PKN. Alleen als er een solide 

financiële basis is, acht het bestuur het verantwoord om te verhuizen naar de Opstandingskerk. Het 

bestuur zal regelmatig informeren over de actuele stand, middels een thermometer in de 

rondzendbrief. We willen u vragen om uw bijdrage zoveel mogelijk over te maken voor 31 mei 2013, 

zodat we zo snel mogelijk over een startkapitaal beschikken en kunnen gaan verhuizen. Kort na 31 

mei kunnen we bekend maken of en wanneer we kunnen verhuizen naar de Opstandingskerk. 

 

Els ter Schure: De verklaring die we indertijd voor Maranatha hebben ingevuld, was hoger. 

Reactie (Arthur van Tongeren): Dat klopt. Echter dat bedrag was gebaseerd op een kleiner aantal 

betalers (50 of 60). 

Tiny Potters-Koenders: Is het weer mogelijk om schenkingen te doen per notariële akte? 

Reactie (Arthur van Tongeren): Hierover is al contact geweest met onze ‘huisnotaris’ Ivar. Het is wel 

mogelijk maar wellicht is het niet verstandig om nu al te doen, vanwege de vijf jaar die in de akte 

worden vastgelegd. Aanvullend: we zijn bezig met de ambi-verklaring, zodat ook de giften aftrekbaar 

worden van de belastingen.  
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3.5 Kerkbijdrage 2012 

Door diverse personen wordt de vraag gesteld wat te doen met de achtergehouden kerkbijdrage uit 

2012. 

Reactie (Arthur van Tongeren): We willen u vragen om deze eenmalige bijdrage liefst apart over te 

maken o.v.v. “Eenmalige bijdrage”. Indien mogelijk graag voor 31 mei 2013. Op basis van de 

toezeggingen gaan we actief volgen of mensen hun belofte waarmaken. 

Gertjan van Broekhoven: Worden er consequenties aan verbonden als er niet wordt betaald? Dat 

zou misschien wel moeten.  

Reactie (Arthur van Tongeren): Dit is niet mogelijk omdat de verklaring niet rechtsgeldig is. Maar 

maak alsjeblieft waar wat je toezegt! Anders hebben we niets om op terug te vallen. 

Nico Meijer: Is er rekening gehouden met automatische betaling? 

Reactie (Arthur van Tongeren): Het is het gemakkelijkste en goedkoopste om dit zelf te tegelen via 

internetbankieren. Via de internetsite van je eigen bank kun je je betalingen zelf eenvoudig en gratis 

inplannen. Machtigen kost ons (meer) geld. 

 

Wigle de Jong: Nu staat in de begroting een inkomstenpost van 45 euro per persoon aan 

collectegelden. Ik spreek de wens dat de collecte te zijner tijd wordt bestemd voor diakonale doelen. 

Dorien Schuurmans: Namens de werkgroep Diakonie wil ik hieraan toevoegen dat we dit jaar jullie 

geen geld maar een lichamelijke inspanning gaan vragen. 

 

Hub Lenders: Wanneer wordt de website verfraaid?  

Reactie (Henk Huisman): Tegelijk met onze verhuizing gaat de nieuwe website in de lucht en gaan er 

persberichten uit, dat is nu de verwachting. De werkgroep Communicatie en PR is ermee aan de slag. 

Louis van Tongeren: waarom wordt de website niet na de zomer gelanceerd? 

Reactie (Henk Huisman): De reden is dat we met de verhuizing een mooie nieuwsitem hebben. Op dit 

moment zijn we nog erg stil in onze perscontacten. Na onze verhuizing komt daar verandering in. 

Ineke Lamers: Ik denk wel dat het verstandig is om na de zomer een inhoudelijk nieuwsitem brengen. 

Reactie (Henk Huisman): Dat is een prima idee! 

 

4. Traject tot verhuizing 

Hoe nu verder? Henk Huisman vat samen: Het bestuur stelt voor om liefst zo snel mogelijk te 

verhuizen. Maar verhuizen kan alleen als er voldoende toezeggingen zijn om de begroting te dekken 

(en genoeg geld in kas!). Pas dan kunnen we een huurcontract afsluiten. Dus: graag zo snel mogelijk 

verklaringen invullen en afgeven. De verklaring inscannen en mailen mag ook. 

Wat vinden jullie hiervan? 

De aanwezigen applaudisseren en tonen hiermee hun instemming met de voorgestelde plannen. 

 

  

http://www.ekklesiatilburg/
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5. Peiling tijdstip Zomerviering  

Henk Huisman licht toe: de zomerveringen in juli en augustus stellen wij voor te houden in de kleine 

rode zaal en om deze vroeger te laten beginnen, bijvoorbeeld om 10.15 uur of 10.30 uur. Het idee is 

om de veringen parallel te plannen aan de viering van PKN, zodanig dat we samen met hen aan de 

koffie kunnen. Ook kunnen we de huidige tijd van 11.30 uur of 12.00 uur aanhouden. Bij 

handopsteking blijkt dat vier personen voorkeur geven aan het late tijdstip en de rest aan het vroege. 

Hub Lenders: Eventueel kunnen we in de zomer aansluiten bij de vieringen van de PKN.  

Marly van Vugt: Kunnen we akoestisch gezien gelijktijdig vieren? Hebben we geen last van elkaar? 

Reactie (Henk Huisman): Ja, dat zou moeten lukken. We zitten in een aparte vleugel van het gebouw, 

met een aparte ingang. Het gebouw is echt ingericht op gebruik door verschillende groepen. Miranda 

van Vugt bevestigt dit. 

 

5. Het huishoudelijk reglement 

Ingrid van Beuzekom sluit de vergadering met een mededeling namens de Adviesraad. Met de 

rondzendbrief wordt u ook een concept Huishoudelijk Reglement toegestuurd. Lees alles rustig door 

en heeft u vragen en opmerkingen, dan kunt u deze e-mailen naar 

Ingridingridvbeuzekom@gmail.com. In de Adviesraad worden alle reacties besproken en in een 

volgende bijeenkomst komt het Huishoudelijk Reglement aan de orde.  

http://www.ekklesiatilburg/
mailto:Ingridingridvbeuzekom@gmail.com

