
Verslag Jaarvergadering NLVB op 2 oktober 2021 in Kampen 
 

1. Jaarverslag; Coby Aartsen heeft een vraag n.a.v. de naamsverandering die de Lutherse 
Synode voorstelde. Helena Axler legt uit dat dit hoort bij de blik op de toekomst. Voorstel om 
mannen vriend te laten worden voor € 25,00 per jaar.  

Jaarrekening 2020 (gepubliceerd in De Brief, Lente 2021) Agnes doet verslag en stelt 
voor het bestuur te dechargeren 

2. Verslag controle kascommissie en decharge bestuur over 2020. Agnes Fossen doet verslag en 
stelt voor het bestuur te dechargeren. 

3. Benoeming nieuwe kascommissie. Henny Rouwhorst stopt en Agnes Fossen gaat nog een 
jaar door. Benoemd worden: Ineke Beens als nieuw lid en Elisabeth Huxdorff als reservelid. 
Benoemd is Catrien van Opstal in de functie van voorzitter, daarvoor gaat de bel en wordt de 
hamer overhandigd. De functie van secretaris blijft helaas vacant. 

Afscheid nemen we van Marianne van der Meij en Elisabeth Huxdorff. Ze worden 
bedankt door Helena Axler met bloemen en een cadeau. Elisabeth vertelt dat ze nog 
wat werkzaamheden op de achtergrond blijft doen. Ook van de OKViB krijgen zij een 
cadeautje en ook een cadeautje voor ons voor het jubileum. Catrien leest het kaartje 
voor. Marianne heeft ook toegezegd te willen helpen, b.v. bij het organiseren van de 
Studiedag, die voor 2021 al voorbereid is. 

4. De Brief: In coronatijd waren fysieke ontmoetingen helaas niet mogelijk. De redactie van De 
Brief en het bestuur hebben daarom de Brief meer inhoud gegeven en de Lentebrief 2021 is 
uitgegeven in kleur. Applaus voor de redactie van De Brief. 
Deze lente-uitgave is bijzonder goed ontvangen. Ze zag er ook veel mooier uit! 
Er zijn steeds meer leden die vanwege hun leeftijd onze bijeenkomsten niet meer kunnen 
bijwonen, maar des te meer genieten van De Brief.  
De Brief ligt ook op leestafels van kerken en we delen uit aan niet-leden. Hiermee is het blad 
ons visitekaartje. 
Kleurendruk kost wel veel meer dan zwart wit: bijna twee keer zo veel. 
Onze contributie is al jaren niet gestegen. Ons ledenaantal loopt terug. Er komt dus minder 
contributieopbrengst binnen. 
Wij stellen voor om de contributie per 2022 te verhogen ten gunste van de kleurendruk van 
De Brief.  
Bij een verhoging naar € 30,00 worden de kosten volledig gedekt. Dit is wel meteen een 
grote sprong vanaf € 17,50. Een contributieverhoging naar € 25,00 dekt de kosten niet 
volledig en zou met de huidige middelen jaarlijks verantwoordelijk zijn voor een klein 
negatief resultaat. 
De verhoging werd in stemming gebracht en is dus € 30,00 per jaar vanaf 2022. Tietie Westra 
zegt dat ze als groep minder betalen en zij vraagt of dit ook verhoogd wordt. Dit wordt met 
de penningmeester besproken. 
Leny Kamp vertelt dat ze maandelijks een klein bedrag overmaakt. Wie volgt haar? 
Natuurlijk zijn er ook leden die moeite hebben met het bedrag. Zij kunnen dit met de 
penningmeester bespreken. 
Besloten wordt dat € 30,00 een streefbedrag is. Dus je bent vrij om meer te geven. 
Leny Kamp wil graag dat we het idee van Coby Aartsen om mannen vriend te laten worden in 
stemming brengen, dit wordt met applaus bevestigd. 

5. Blik op de toekomst:  
Helena Axler geeft een toelichting op het gesprek met de lutherse Synode en hoe wij daar in 
zitten. We willen graag op deze voet doorgaan en zien heus wel wat er gebeurt.  
Lucie Engberts uit Zwolle vraagt om de onderwerpen in De Brief onder de aandacht te 
brengen. 
Cathy van Beek van de Lutherse Synode geeft aan dat het goede gesprekken zijn met de 
delegatie van de NLVB. Zelf heeft ze het idee dat ze het niet zo over groei hebben gehad. Blijf 



vooral doen wat je doet en misschien aansluiting zoeken bij andere organisaties bij de PKN 
en de OVS. 
Tijdens de Brainstormdag bespraken we onze reactie n.a.v. de aanbevelingen van de 
Lutherse Synode, die zij aangaven tijdens het jaarlijkse contact. 
Onze gedachten bij wie en wat de NLVB is: 

 Wij zijn Lutherse Vrouwen die elkaar vasthouden in het Luthers Gedachtengoed en 
elkaar inspireren en creatief zijn in het uiten van onze spiritualiteit. 

 De vrolijke ontmoeting is voor ons erg belangrijk en hoeft niet met een vast patroon 
van b.v. iedere week of maand en geen eenrichtingsverkeer. 

 We doen het met en voor elkaar. De Brief is ook erg belangrijk merken we steeds.  
We hadden twee vragen gesteld:  

1. Hoe denken de leden over de aangegeven punten? 
2. Staat iemand op om ons te helpen? Een bezoekster uit Zwolle gaf aan dat ze erover 

na wil denken. 
Wij denken dat deze vragen voldoende behandeld zijn. 

6. Rondvraag: Piet Derksen vraagt of er iemand bezwaar heeft dat de foto’s in De Brief en op de 
website komen. 

 


