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Doelstelling  

 
In het beleidsplan 2017-2021 staat de volgende missie: 
‘Het Venster – ruimte voor bezinning en bezieling’ biedt voe-
ding voor de ziel, puttend uit een rijkdom van bronnen, in een 
open gemeenschap van mensen die met elkaar leren, beleven 
en zijn. 
 
In de statuten staat (nog) de volgende doelstelling: 
De vereniging stelt zich ten doel het vrijzinnig christelijk ge-
loofsleven te bevorderen alsmede ruimte te geven aan vrijzin-
nig religieus leven. 
  

 
De hoofdlijnen van het 
beleidsplan 

 
Op de ALV van 27 oktober 2016 is het meerjarenbeleidsplan 
2017-2021 vastgesteld.  
 
Voortvloeiend uit bovengenoemde missie zijn er de volgende 
aandachtsvelden (bloemblaadjes): 

- Verbonden met een diepere dimensie 
- Voeding voor de ziel 
- Geworteld en vrij 
- Gemeenschap 
- Groeien door ontmoetingen 
- Het Venster in de samenleving 

 
Het volledige beleidsplan en het jaarplan 2020/2021 vindt u 
via http://www.hetvensterveenendaal.nl/hetvenster/alge-
meen/vereniging  
 
De vereniging kent leden en donateurs die jaarlijks een vrijwil-
lige bijdrage betalen. 
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Namen en functies van 
bestuurders 

 
Herman de Rijk, voorzitter 
Petra Wubs, secretaris 
Wim van Keulen, penningmeester  
Marieke de Vries, algemeen lid 
 

 
Beloningsbeleid 

 
Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor 
gemaakte kosten (indien van toepassing). 
Vrijwilligers ontvangen een vergoeding conform de normen 
van de belastingdienst (indien van toepassing). 
De vereniging heeft geen (bezoldigde) voorganger. 
 

 
Verslag van de uitgeoe-
fende activiteiten 
 

 
Op onze website vindt u het voorlopig jaarverslag 2020-’21, 
op de pagina http://www.hetvensterveenendaal.nl/hetven-
ster/algemeen/vereniging 
 

 
Financiële verantwoor-
ding 

 
Het financieel verslag 2019 bevat de financiële verantwoor-
ding, balans en resultatenrekening over dat jaar.  
Evenals de begroting 2020 en 2021  te vinden via 
http://www.hetvensterveenendaal.nl/hetvenster/alge-
meen/vereniging 
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