
 

 

 
jaarverslag 
1 september 2020 tot en met 31 augustus 2021 

________________________________________________________________________________ 
Vereniging 
 
Aan het begin van het seizoen heeft Het Venster 47 leden en 6 donateurs. 
Op 31 augustus 2020 zijn het er 45 leden en 7 donateurs  Dit jaar kwam er een nieuw lid en een 
nieuwe donateur bij. Er is een lid overleden  en twee leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.  
 
Aan het begin van het seizoen bestaat het bestuur uit Herman de Rijk (voorzitter), Marieke de 

Vries  en Petra Wubs (secretaris) en op de leden vergadering van 18 oktober 2020 is Wim van 

Keulen unaniem verkozen door de leden als Penningmeester, deze rol vervult hij samen met  Wil 

Gouda die de boekhouding doet. Herman heeft  in februari het bestuur verlaten, wegens 

gezondheidsredenen.  

 
Ongeveer 21 leden, ca 45% van het aantal leden en donateurs is actief in één of meerdere 
commissies. In totaal zijn er 13 commissies, waarin meerdere leden actief zijn en voor nog eens 3 
taken is een lid verantwoordelijk.  
 
 
PER COMMISSIE EEN VERSLAG  
 
Bloemen commissie 
 
De bloemen commissie bestond op 01-09-2020 uit, Frowa, Nanda en Petra en Anke  Eind 2020 is 
Nanda met de bloemen commissie gestopt. Frowa en Petra hebben het Venster klaar gemaakt 
voor de kerstperiode. Helaas heeft niemand van de kerst creaties kunnen genieten, want het 
Venster ging weer dicht door verscherpte corona maatregelen.   De lockdown duurde tot begin 
juni 2021 Eerst werden de digitale vieringen afgewisseld met gewone vieringen en vanaf 18 juli 
mochten we weer elke week voor de bloemen zorgen.  Helaas voorlopig zonder Frowa, die half 
juni een hartoperatie moest ondergaan. Na een oproepje voor versterking, zijn Hannie, en Jocelyn 
de commissie komen versterken.  
 
Boeken en Beelden  
 
Vanuit de commissie boeken en beelden 
Het afgelopen jaar is er, om ons alle bekende reden, weinig gebruik gemaakt van de uitleen van de 
boeken en beelden.  
Nu we weer in Het Venster komen, staat onze uitleenkast weer te popelen om gebruikt te worden. 
Wie een suggestie heeft voor het aanschaffen van een boek, film of documentaire voor onze 
Vensterbibliotheek, kan terecht bij de commissieleden. 
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Bij het raam aan de tuinzijde staat altijd nog een mandje met boeken om iets naar keuze gratis 
mee te nemen.  
Een bijdrage (in het houten spaarpotje) hoeft niet, maar is altijd welkom. 
Ook kan iedereen eigen boeken, die je weg wil doen, in het mandje zetten. 
De laatste periode zijn er weer een paar nieuwe boeken aangeschaft en hierover worden jullie 
geïnformeerd in de Vensternieuwsbrief. 
Marieke en Hannie 
 
Exposities  
 
Anja van Roekel en Rinie zijn verantwoordelijk voor de exposities in Het Venster.  
Dit jaar zijn er drie exposities geweest  Nanda, Martin en Wietse hebben hun schilderkunst/foto,s 
tentoongesteld. 
 
Commissie kaarten  
 
Anke en Petra  zorgen er voor dat elk lid een verjaardagskaart in de bus krijgt.  
De leden met de respectabele leeftijd 80 +  krijgen ieder jaar als extraatje een mooi boeket 
bloemen.  
 
Gebouw en onderhoud  
 
Wat betreft gebouwonderhoud en kosterstaken kunnen we voor dit jaarverslag bijzonder kort zijn. 
De ondersteuning en bijdragen aan digitale vieringen hebben vrij veel tijd gekost, maar groot 
onderhoud hebben we niet uitgevoerd. Alleen wat kleine reparaties. 
 
Coördinatiegroep Eten met zin  
 
Het project, Eten met zin, heeft het hele jaar stilgelegen door de corona. Het wordt langzaam aan  
weer opgepakt.   
 
Coördinatiegroep Omzien naar elkaar  
 
Om zieners 
Tijdens de lockdown zijn alle contacten noodgedwongen digitaal/telefonisch onderhouden. Nu zijn 
bezoekjes weer mogelijk, al is het voor sommige contacten nog noodzakelijk de telefoon te 
gebruiken, als bezoek (nog) niet wenselijk is. 
 
Contactochtenden 
Op de Contactochtenden heeft Corona in winter 2020 en voorjaar 2021 een bevreemdend effect 
gehad. Nadat we in september 2020 nog een klein uitstapje naar de bloeiende Ginkelse heide 
hadden gemaakt, met aansluitend een lunch bij Het Planken Wambuis, werd Het Venster gesloten, 
ook voor de Contactochtendgroep. Dit betekende voor onze oudste leden een gevoelig verlies: de 
Contactochtenden vormden voor hen een anker in de tijd. 
Gelukkig mocht in het voorjaar de tuin weer open en bij mooi weer werd daar thee/koffie 
gedronken en bijgepraat. Intussen zijn ook de bijeenkomsten binnen weer mogelijk, al proberen 
we nog steeds afstand te houden. 
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Op 13 juli zijn we een tussendooruitstapje gaan maken: een ritje over de dijk naar Wijk bij 
Duurstede, dan de pont en vervolgens aan de overkant terug en door naar Hemmen. Daar hebben 
we gesmuld van een pannenkoek. Alleen Vincent was extra mee. De dames hebben ervan 
genoten!  
 
Commissie ontmoetingen  
 
Verslagje commissie  ontmoetingen voor jaarverslag 1-9-2020 tot 31-8-2021 
De commissie ontmoetingen is vanaf de eerste corona-lockdown overgegaan op digitale collages 
met beelden, muziek, gedachten en gedichten. Gelukkig waren tussendoor en na afloop van de 
laatste lockdown live bijeenkomsten mogelijk, wat echte ‘ontmoeting’ weer mogelijk maakte. In 
de eerste helft van het seizoen lieten we ons vanuit het thema ‘De stilte spreekt’ inspireren door 
bijzondere mystici, dichters en denkers als Geetanjali, Kahlil Gibran en Alan Watts. Daarna 
kwamen uiteenlopende thema’s aan de orde, zoals ‘Levensboom’, ‘Tussen hemel en aarde’ en 
‘Ezelfcipatie’ (gedachten over het ‘zelf’). 
 
Commissie pr 
 
Om maar met het goede nieuws te beginnen, m.i.v. 1 januari 2022 komt Ingrid van Rhee de PR cie. 
versterken. Zij zal Rinie gaan ondersteunen en zo nodig taken van haar overnemen (Nieuwsbrief).  
De afgelopen periode heeft de PR cie., aangevuld met Hans, op verzoek van de ALV zich 
beziggehouden met het beantwoorden van de volgende twee vragen: 
- gaan we voor het updaten van het onderliggende systeem of gaan we voor 
  een hele nieuwe website? 
- welke functionele uitbreidingen zouden er nodig zijn, als we niet overgaan op 
  een nieuwe website? 
Na zorgvuldige afwegingen heeft de PR cie. beide vragen beantwoord en zal haar voorstel ter 
besluitvorming, via het bestuur, voorleggen aan de komende ALV. 
Gedurende het afgelopen jaar heeft een actuele en laagdrempelige Vensterwebsite haar diensten 
bewezen. Hoewel het geen doel op zich was, hebben boven verwachting meer bezoekers van de 
website naar de digitale vieringen van Het Venster gekeken. Het Venster heeft zich goed weten te 
profileren. Ook de Nieuwsbrief, die door Rinie met veel aandacht en creativiteit  werd 
samengesteld, vond veel belangstelling. 
Tot slot zij nog vermeld, dat het Regio PR-overleg door de deelnemers is opgeheven. Thans is er 
slechts regio-overleg via de voorgangers.  
 
Commissie tuin  
 
De tuincommissie, bestaat uit Wietse en Jocelyn.  
Buiten de bijdrage in de nieuwsbrief ( juni 2021) is er niets nieuws te vermelden door de 
tuincommissie. De lijn van natuurlijk tuinieren wordt voortgezet  (heuvelrugtuin-achtig..) 
https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/stichting-npuh/heuvelrugtuinen .  
 
Commissie zondag  
 
In Coronatijd zijn er door diverse Vensterleden digitale bijdragen gemaakt voor alle 

zondagochtenden, al dan niet met medewerking van derden. In mei 2021 heeft de commissie een 

enquête gehouden onder de leden en donateurs over de digitale bijdragen in de coronatijd, het 
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benutten van digitale mogelijkheden in de toekomst en over de zondagse bijeenkomsten in het 

algemeen. Uit de enquête bleek dat de digitale bijdragen enthousiast ontvangen zijn en een 

belangrijke rol hebben gespeeld in het behouden van de betrokkenheid bij Het Venster in de 

coronatijd, al hebben veel mensen de live ontmoetingen in Het Venster gemist. De samenvatting 

van deze enquête is in september 2021 verstuurd naar het bestuur, evenals een advies over een 

mogelijk vervolg van opnames op zondagmorgen in Het Venster. Na de laatste lockdown kwam 

het Vensterbezoek weer enthousiast, maar voorzichtig op gang. De Vrije Ruimtes in de zomer 

werden voorzien van thema’s en werden goed bezocht. 

Vertrouwenscommissie  
 
Notitie  Vertrouwenspersonen – bestuurslid  van Het Venster – 1 juni 2021 
Marijke Vrijs, Frowa Schuitemaker en Marieke de Vries-Hofman 
 
Frowa en Marijke merken op dat zij in alle gevallen tot nu toe te maken hebben gehad met 
financiële aanvragen van leden. Enerzijds is het goed om te constateren dat er geen andere 
kwesties in de vereniging spelen waarbij een beroep gedaan wordt op de vertrouwenspersonen. 
Anderzijds vragen Frowa en Marijke zich af of de financiële vragen (nog) wel bij deze commissie 
horen.  Op de vraag of de financiële vragen rechtstreeks naar het bestuur kunnen antwoordt 
Marieke dat het bestuur dit geen juiste zaak vindt.  Het bestuur zou dan het ‘alleen- beslisrecht’ 
hebben. Juist de onafhankelijke commissie kan een goede en zorgvuldige afweging maken.  
 
Het document “Taakomschrijving Vertrouwenscommissie” uit 2018  blijft van toepassing.  
 
We verduidelijken de bestaande afspraken: 
• De aanvragen dient een volwaardig lid van het Venster te zijn (langer dan 1 jaar). 
• Bij de gemeente Veenendaal moet geïnformeerd worden naar voorzieningen (er kan         

sprake zijn van ruimere mogelijkheden). Denk ook aan schuldhulpverlening. 
• Onderzocht moet worden wat de aanvrager zelf al heeft ondernomen om de zaak op te 

lossen. 
• Financiële aanvragen zijn vaak complex. Voorkeur gaat uit naar een deel schenken en een 

deel lenen. Wat kan aanvrager zelf bijdragen?  
• Voorkeur voor financiële ondersteuning daar waar het gaat om bijvoorbeeld cursuskosten, 

aanschaf boek  betreffende persoonlijke en/ of spirituele ontwikkeling. 
• Vraag aan het bestuur en de commissie Omzien naar Elkaar om alertheid op de noden van 

de leden (zie punt hierboven).   
 
De piano 
 
Rinie heeft de praktische verantwoordelijkheid voor de piano, wat het volgende inhoudt: 
- 1 tot 2 x per jaar contact met de pianostemmer i.v.m. de reguliere stembeurt en/of 
eventuele ‘klachten’, Het Venster voor hem opendoen, evt. koffie schenken,  en nadien het 
gebouw weer afsluiten. 
- Minimaal 1 x per maand de watervoorziening (waterbak) van het automatische 
klimaatsysteem op peil houden (= bijvullen met gedemineraliseerd water). 
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- Zorgen dat de piano absoluut niet wordt verplaatst als de waterbak gevuld is: daarbij kan 
de bodem ernstig beschadigd worden, hetgeen zelfs kan leiden tot een Total löss situatie van het 
instrument. 
Als de piano door derden wordt gebruikt, of als er een wens is om hem te verplaatsen vanwege 
praktische of andere redenen, dient men met ondergetekende hierover contact op te nemen. 
De rekening voor de stembeurten wordt door de pianostemmer naar Wil Gouda gestuurd, terwijl 
ondergetekende jaarlijks de kosten voor het gedemineraliseerd water declareert. 
 
Activiteiten het Venster  
 
Buiten dag  
De buiten dag is dit jaar verzorgd, door het bestuur en is in het Venster gehouden.  
We werden geïnspireerd door Jan, die ons plannen voor het gebouw liet zien, en Rinie en Jos 
inspireerden ons door te vertellen, hoe we in corona tijd, de verbinding met de leden hebben 
behouden en lichten een tipje van de sluier op, over de antwoorden van de enquête die onder de 
leden was verstuurd. Marieke had een verhaal over talenten en de bijbehorende 
muziekinstrumenten.  Er werd samen geluncht, De lunch werd verzorgd, door Residence Rhenen  
 
Activiteiten buiten het venster om  
 
Al jarenlang leidt Oda Damen in het najaar en in het voorjaar de cursus Sacred Dance. Dansend in 
beweging komen, met muziek uit vele windstreken en uit vele tijden.  Door de corona kon de 
voorjaarscursus niet doorgaan  
Ook stond dit jaar voor de tweede  keer theater bij de buren gepland in het Venster , maar door de 
corona kwam ook dit te vervallen  
Ook dit jaar werden er weer yoga lessen verzorgd door Annemarie  
 
REGIONAAL EN LANDELIJK  
 
Regionaal  
 
Net als vorig jaar,  is er geen regio cursus geweest. Door de corona is dit voorlopig uitgesteld  
Ook heeft de regiozondag niet plaats gevonden.  
Op 31 december was er een Wereldvrede-meditatie  De vrijzinnigen in Bennekom, Ede, Lunteren, 
Renkum en Veenendaal doen hier aan mee. Het is de derde keer dat het Venster daar aan 
meedeed  Deze keer werd het digitaal verzorgd, door Marjo en Gerrit  
 
Landelijk  
Voor de tweede keer is het evenement betreffende het 150 jarig bestaan van Vrijzinnig Nederland 
afgelast wegens corona  
Wies van Houwelingen heeft een sabbatical opgenomen en zal na haar sabbatical terug komen in 
een andere functie.  
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