
NOTULEN VAN DE HUISHOUDELIJKE LEDENVERGADERING VAN DE 

CONFESSIONELE KRING regio APELDOORN en omstreken VAN 23 SEPTEMBER 2020 

 

0. Opening 
De voorzitter delegeert de leiding van deze vergadering aan de secretaris. De vergadering wordt via 

livestream uitgezonden. 

Door de beperking van het aantal fysiek aanwezige leden vanwege de coronamaatregelen is de 

relevante informatie vooraf aan de leden toegezonden met de vraag om eventuele schriftelijke 

terugkoppeling.  

Er zijn geen vragen of opmerkingen binnengekomen, waarbij de afspraak is gemaakt dat de 

vergadering legitiem kan worden gehouden met de vertegenwoordiging van de aanwezige leden. 

 

Afwezig gemeld:  

Dhr. Boogaard, mevr. Molenaar, ds. Wentink, ds. Woudenberg, dhr. Knoester, mevr. 

Hekman, ds. Noorloos. 

 

1. Herdenking overledenen 
 

Van dhr/mw Voorl. Achternaam Woonplaats 
Datum 

overlijden 

CV mw. M. Broekhuizen-Flier Epe 11-10-2019 

CV Mevr.  Marian Faassen-van der Poel Apeldoorn 24-10-2019 

CV dhr Wout Wulfsen Lieren 28-03-2020 

CGB1 ? ? ? ? ? 

 

Er wordt een korte stilte in acht genomen. 

 

2. Ledenbestand per september 2020 
 

Actuele stand aantal leden per 23 september 2020: 

 Aantal 

adressen 

Aantal leden 

2019 

Aantal leden 

2020 

Verschil  

2019-2020- 

CV 93 114 115 +1 

CGB2 13 21 20 -1 

Totaal CKA 105 135  0 

 

Het aantal leden is constant gebleven. t.o.v. 15 mei 2019. Het aantal CGB-leden is nog altijd 

onzeker. 

 

3. Notulen huishoudelijke vergadering van 15 mei 2019 
Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag van de secretaris over 2019 
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.  

 

5. Financieel jaaroverzicht 2019 en begroting 2020 van de penningmeester a.i. 
Het jaaroverzicht 2019 en de begroting 2020 worden zonder opmerkingen goedgekeurd en 

vastgesteld. 

 

6. Verslag kascommissie (heren Boogaard en Van Klaveren) 
De kascommissie brengt een positief verslag uit van de bevindingen n.a.v. de controle over het 

boekjaar 2019. Dit verslag wordt door de secretaris voorgelezen.  

 

 
1 Geen opgave ontvangen. 
2 Een aantal CGB-leden moeten nog na de fusie met de landelijke CV aan onze kringregio worden toegevoegd. 



7. Decharge bestuur CKA over boekjaar 2019 en benoeming kascommissie 2020 
De kascommissie stelt de vergadering voor het bestuur te dechargeren ten aanzien van het financiële 

beleid over het boekjaar 2019. Aldus wordt besloten, met dank aan de kascommissie. De heren Kees 

Boogaard en Carel Knoester (beiden afwezig) hebben eerder laten weten zich beschikbaar te stellen 

en worden benoemd voor de kascommissie boekjaar 2020. 

 

8. Aftreding en herverkiezing bestuursleden 
Aftredend: Ds. G. van Asselt. De voorzitter, ds. Lavooij, dankt hem hartelijk voor zij 14-jarig 

lidmaatschap van het bestuur en zijn grote betrokkenheid en inzet van zijn ervaring. Deze dank 

wordt bekrachtigd met een boekenbon en een ferm boeket voor mevr. Van Asselt. 

Aantredend: ing. Jan van de Velde. Hij wordt hartelijk welkom geheten in het bestuur. Hij geeft 

hierna een korte introductie van zijn persoon en activiteiten. Hij zal zich binnen het bestuur met 

name ook bezig houden met de organisatie van het Leerhuis. 

Van deze gelegenheid maakt de voorzitter tevens gebruik om onze ‘vaste organist’, dhr. Fred van der 

Kraats, even in het zonnetje te zetten. Met een hartelijke dank en ook een boekenbon en boeket voor 

zijn jarenlange trouwe dienst in de de muzikale begeleiding van onze bijeenkomsten en die van het 

Leerhuis. 

 

9. Rondvraag en sluiting 
Na een vraag over de volgende bijeenkomst(en) deelt de secretaris informatie over de volgende 

bijeenkomst met de landelijke voorzitter van de CV, dr. Jurrien Mol. En dat hopelijk begin 2021 kan 

worden begonnen met het herstarten van het Leerhuis. 

Tenslotte volgt nog een oproep tot lidmaatschap aan onze belangstellenden en de mogelijkheid om 

een financiële bijdrage te schenken. 

 

Hierna sluit de secretaris deze ledenvergadering en worden de aanwezigen bij het verlaten van de 

kerk weer begeleid door orgelspel. 


