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Het uitgangspunt voor het jaarplan 2019-’20 (van najaar-

ALV 2019 tot najaar-ALV 2020) is het meerjarenbeleidsplan 

2017-2021.  

Het huidig bestuur heeft er voor gekozen om beleidsmatig 
niet al te veel nieuwe zaken op touw te zetten.  
Er lopen een aantal zaken vanuit de vorige twee jaarplan-
nen waar we voorlopig nog even mee verder kunnen. Daarnaast voeren we voor dit jaar een 
tweetal speerpunten op waar we in het bijzonder aandacht aan willen gaan besteden. 
 
De speerpunten: 
 
Zichtbaarheid  
Ook voor het komende jaar is het verbeteren van de bekendheid en de zichtbaarheid in de 
Veenendaalse gemeenschap een speerpunt. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor bij ons 
passende regionale en (via Vrijzinnigen Nederland) landelijke zichtbaarheid. 
 
Uitbreiding van de activiteiten op andere dagen dan de zondagochtend is een van de aan-
dachtspunten voor het nieuwe verenigingsjaar. We denken hierbij aan actief deelnemen aan 
Veenendaals en landelijke acties en evenementen zoals de Vredesweek, activiteiten rondom 
duurzaamheid, Theater bij de buren en wellicht kan het Venster een vaste plek worden in de 
vorm van expositieruimte tijdens de Kunstroute. Daarnaast kunnen we kijken naar de haal-
baarheid van een vaste avond in de maand waarop we een Venster-lezing, een concert of 
een vorm van podiumkunst de ruimte geven. 
 
Er is in de begroting voldoende speelruimte voor de commissie PR en het bestuur om nieu-
we initiatieven te bekostigen en wellicht dat ook bij Vrijzinnigen Nederland subsidie te ver-
krijgen valt voor specifieke activiteiten. 
 
Draaglast en draagkracht 
Het is nog steeds zo dat veel werkzaamheden voor Het Venster door een (te) kleine groep 
enthousiaste mensen wordt gedaan. We willen met elkaar het komende jaar in gesprek om 
te onderzoeken wat er nodig is om de taken die er zijn in  beeld te brengen qua inhoud en 
tijdsinvestering. Hierbij zullen we de taken zoveel mogelijk opsplitsen in deeltaken die, ook 
voor mensen die niet zo heel veel tijd hebben, goed uit te voeren zijn. Tevens willen we 
beeld krijgen van wat er nodig is om vorm te geven aan een breed gedragen attitude: "Het 
Venster beleven en dragen we met elkaar"(als iedereen een klein beetje doet wordt nie-
mand overbelast en zien we om naar elkaar). 
 
En verder: 
Gebouw 
De staat van onderhoud van ons gebouw is momenteel zodanig dat we er nog jaren met veel 
plezier gebruik van kunnen maken. Voor verwarming van het gebouw is in de grote zaal in-
fraroodverwarming geïnstalleerd. Het komend jaar zal de huiskamer een nieuwe verwarming 
krijgen. 
Ook zal de zoektocht naar een nieuwe geluidsinstallatie weer opgepakt worden.  
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Bestuurlijk 
Binnen Het Venster is er de afgelopen jaren veel beleid vastgesteld/geactualiseerd. Nieuw 

beleid lijkt op dit moment niet noodzakelijk. 

 

Het bestuur volgt vanzelfsprekend actief de ontwikkelingen bij Vrijzinnigen Nederland. Op 

termijn (maar wat voor termijn is nog niet bekend) komt er een statutenwijziging op lande-

lijk niveau, waarna ook Het Venster de statuten zal wijzigen. 

 
 
 
 
 


