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Opgericht op 22 oktober 2011 te Lunteren 

 

 
Onderwerp:  Verslag ledenvergadering d.d. zaterdag 20 oktober 2018 te Lunteren 
 
1. Opening  
Ds. J.C. den Toom opent om 09:45 uur de vergadering met het laten zingen van Ps. 62 vers 1 en 4 en het lezen 
van dezelfde psalm en gebed. Psalm 62 is geschreven door koning David en bestemd voor de opperzangmees-
ter Jedúthun. David begint met de belijdenis dat hij de innerlijke rust heeft gevonden, door zijn omgang met 
God. Hij belijdt dat al zijn heil bij Hem vandaan komt, God is voor David een Rots en een Burcht. God beschermt 
hem tegen gevaar en alleen daarom kan David standvastig blijven. De vijanden zijn eropuit om David ten val te 
brengen, ze spreken leugens. David spoort zichzelf aan, maant zichzelf tot kalmte, omdat hij zijn hoop immers 
op God gesteld heeft. De kernvraag van ons leven is: vertrouwen wij op de levende God, zoals David zijn hoop 
op God gesteld heeft. Weten wij persoonlijk van deze innerlijke rust door de omgang met de God des levens?  
 
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 2017 
Het verslag van de ledenvergadering 30 september 2017 wordt vastgesteld en ondertekend. 
 
3. Algemeen Jaarverslag 
Het Algemeen Jaarverslag 2017 wordt vastgesteld en ondertekend. 
 
4. Financieel Jaarverslag 2017 en begroting 2019 
Op schriftelijk advies van de kascommissie, bestaande uit dhr. W.J. Strijbis uit Wijk en Aalburg dhr. J.A. Baan uit 
Wijngaarden, wordt het Financieel Jaarverslag 2017 vastgesteld en ondertekend. Aansluitend wordt de begro-
ting 2019 vastgesteld en als gevolg daarvan de contributie op € 2,50 per lid per jaar. Onder dankzegging van het 
doorwrochte financiële werk, wordt de penningmeester door de ledenvergadering voor het Jaar 2017 decharge 
verleend. Naast dhr. J.A. Baan uit Wijngaarden wordt dhr. T.S. Graveland uit Oud-Alblas in de kascommissie 
2018 benoemd. Beide mannenbroeders aanvaarden hun (her)benoeming als kascommissielid. 
 
5. Bestuursverkiezingen 
Als bestuurslid wordt bij acclamatie herkozen: dhr. E.J. Diepeveen uit Veenendaal, dhr. E. Muis uit Putten en 
dhr. K. van den Herik uit Opheusden Ds. J.C. den Toom bedankt de vergadering voor het in deze drie mannen-
broeders gestelde vertrouwen, en wenst de herkozen bestuursleden Gods onmisbare zegen toe in alles. 
 
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. 
 
7. Rondvraag 
Er worden geen vragen gesteld. Wel wordt afgesproken dat het adres van de Hersteld Hervormde Kerk te Lun-
teren op de website wordt vermeld, en de aanvang van de Toogdag in het landelijk kerkblad. 
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8. Sluiting 
Dhr. E. Muis (algemeen adjunct) sluit de vergadering met het laten zingen van Psalm 32 vers 1 en 4, en gebed. 
Waarna de voorzitter de vergadering sluit en alle leden bedankt voor de getoonde eensgezindheid en vervol-
gens een ieder uitnodigt voor het bezoeken van de Toogdag aansluitend aan deze Ledenvergadering. 
 
9. Vaststelling 
Aldus vastgesteld in de Ledenvergadering d.d. 19 oktober 2019. 
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