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Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren 

 

 
Onderwerp:  Verslag ledenvergadering d.d. zaterdag 30 september 2017 te Lunteren 
 
1. Opening  
Ds. J.C. den Toom opent om 9:45 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 92 vers 2 en 3 en het lezen 
van dezelfde psalm. In deze psalm, waarvan de auteur onbekend is, is in het bijzonder geschreven voor de 
sabbat. In enkele pennenstreken wordt God geprezen voor Zijn grote daden, dat degenen die niet in God gelo-
ven en Zijn werken niet erkent geoordeeld zullen worden, maar dat het heil is voor de rechtvaardige die op 
God zijn vertrouwen stelt. Het doel van het heil is de verkondiging van Gods grootheid.  
 
Ook het fundamentele doel van onze plaatselijke Mannenverenigingen en haar leden is, als psalm 92, de ver-
kondiging van Gods grootheid. De vraag is of we hier ons van bewust zijn. Weten we dat deze verantwoorde-
lijkheid op onze schouders rust? Weten we dat we ook hierover eens verantwoording van ons rentmeester-
schap moeten afleggen? Dat onze verenigingsavonden maar mogen strekken tot eer van God. de Koning der 
Koningen, de Christus der Schriften. Met deze woorden wordt de vergadering voor geopend gehouden. 
 
Alvorens de voorzitter overgaat tot het vaststellen van de agenda van de ledenvergadering, heet hij een ieder 
hartelijk welkom en spreekt de hoop uit dat we in eensgezindheid besluiten mogen nemen, niet tot eer van 
onszelf, maar tot eer van de Koning der Koningen en ten nutte van ons verenigingsleven. 
 

2. Verslag vergadering 2016 
Het verslag van de ledenvergadering 15 oktober 2016 wordt vastgesteld en ondertekend.  
 
3. Algemeen Jaarverslag 
Het Algemeen Jaarverslag 2016-2017 wordt vastgesteld en ondertekend. 
 
4. Financieel Jaarverslag 2016 en begroting 2018 
Op schriftelijk advies van de kascommissie, ondertekend door dhr. J.G. Keuken uit Lienden en dhr. W.J. Strijbis 
uit Wijk en Aalburg, wordt het Financieel Jaarverslag 2016 vastgesteld en ondertekend. De begroting 2018 
wordt ook vastgesteld en daarmee de contributie op € 2,50 per lid per jaar. Onder dankzegging van het ver-
richtte, doorwrochte financiële werk, wordt de penningmeester door de ledenvergadering decharge verleend. 
Naast dhr. W.J. Strijbis uit Wijk en Aalburg wordt dhr. J.A. Boon uit Wijngaarden in de kascommissie voor het 
financieel Jaarverslag 2017 benoemd. Beide mannen aanvaarden hun benoeming als kascommissielid. 
 
5. Bestuursverkiezingen 
Als bestuurslid wordt bij acclamatie herkozen: ds. J.C. den Toom uit Oldebroek en dhr. A.J. Doorn uit Nieuwe 
Tonge. Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) bedankt de vergadering voor het gestelde vertrouwen, en wenst de 
herkozen bestuursleden Gods onmisbare zegen toe, vertrouwend op een goede samenwerking. Doordat het 
aantal classes met één is verminderd, wordt het aantal bestuursleden ook met één verminderd. Dit betekent 
dat dhr. J. Bruinekreeft het bondsbestuur gaat verlaten. De voorzitter bedankt het scheidende bestuurslid voor 
zijn inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de Mannenbond. Mede namens alle andere bestuursleden 
wenst de voorzitter hem en zijn gezin een goede, gezegende tijd toe, in de hope dat de Koning der Koningen dit 
alles (heeft) gebruikt tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk, Zijn eer en tot afbreuk van het rijk dezer wereld. 
 
6. Voorstellen 
Overeenkomstig artikel 17 van de Statuten kunnen bij de Mannenbond aangesloten verenigingen voorstellen 
indienen. Er zijn door het bestuur geen voorstellen ontvangen. Ook worden er tijdens deze vergadering door de 
aanwezige leden geen voorstellen ingediend. 
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7. Rondvraag 
Vanuit de leden worden geen vragen gesteld.  
 
Namens het bestuur zijn er de volgende mededelingen: 
- Op verzoek van de Ledenvergadering zijn er inmiddels Bijbelstudies verschenen over Jona en Jakobus; 

respectievelijk geschreven door ds. J.C. den Toom (Oldebroek) en ds. H. Verheul (Woudenberg). 
- In overeenstemming met de afspraak op de ledenvergadering 2013 is er een flyer ontwikkeld, om leden-

werving van uw plaatselijke mannenverenigingen te ondersteunen. De flyer is inmiddels geactualiseerd en 
te downloaden van internet: http://www.hersteldhervormdekerk.nl/mannenbond 

- Inmiddels zijn er, in samenwerking met de HHJO, twee zogenaamde jonge mannendagen gehouden. Door 
de HHJO wordt dit als een oneigenlijke taak gezien. Bestuurlijk is de vraag gesteld of deze dagen niet vanuit 
de Mannenbond kunnen worden geïnitieerd. Het bestuur gaat zich op deze vraag beraden. 

- Vanuit financiële overwegingen is onze bijdrage aan het Ledeninformatieblad ZOK gehalveerd. Dit geeft 
een kostenbesparing van € 700, = per jaar. Deze vrijvallende middelen kunnen indien nodig worden ingezet 
om regionale bijeenkomsten financieel te ondersteunen én het ondersteunen van ‘jonge’ mannendagen in 
het geval beide zichzelf niet financieel kunnen bedruipen. 

 
8. Sluiting 
Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 62 vers 1 en 5, en gebed. 
Waarna de voorzitter de vergadering sluit en alle leden bedankt voor de getoonde eensgezindheid. 
 
9. Vaststelling 
Aldus vastgesteld in de Ledenvergadering d.d. 20 oktober 2018. 
 
 
Namens de ledenvergadering van de Hersteld Hervormde Mannenbond 

 
K. van den Herik | secretaris  ds. J.C. den Toom | voorzitter 
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