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JAARVERSLAG  De Kapel  2017-2018 

     
 
We kunnen terugkijken op een goed verenigingsjaar.  
Er zijn vele goede sprekers geweest met inspirerende en interessante onderwerpen. 
De bijeenkomsten werden bezocht door een vaste kern van leden en vrienden en andere 
belangstellenden.  
We laten de belangrijkste zaken in volgelvlucht de revue passeren. 
 
Het bestuur   
Het bestuur bestond uit vijf leden, te weten:  
Ton van Voorden, voorzitter 
Timo Barends,  penningmeester 
Anneke Reinink, secretaris 
Sjoukje Schaafsma, lid 
Ellen-Jane Chin, lid. 
 
Externe contacten 
Katrijne Bezemer onderhield het contact met de lokale Raad van Kerken van Bloemendaal 
Het bestuur onderhield de contacten met de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland via de 
Algemene ledenvergadering. Verder ontvingen we iedere maand de Nieuwsbrief via de mails 
van het Bureau van Vrijzinnigen Nederland met informatie voor de afdelingen.     
 
Aantallen betrokkenen per 31 augustus 2018 
Leden: 33 
Vrienden: 11   
Donateurs: 3 
Abonnees: 15  
Nieuwe aanmeldingen: 2 
 
We moeten constateren dat het heel moeilijk is om nieuwe leden en vrienden in te schrijven. 
De hedendaagse trend is dat mensen zich niet meer zo snel willen binden aan verenigingen. 
Toch blijven we er naar streven om meer leden aan De Kapel te verbinden. 
We betreuren het overlijden van Robert van Erp, echtgenoot van ons lid Carla van Erp. Rob 
heeft zich enkele jaren geleden, samen met anderen, sterk ingespannen om De Kapel door 
een moeilijke periode te helpen. 
 
Voorganger 
Ds. Katrijne Bezemer, onze parttime voorganger, ging dit jaar voor bij lezingen en religieuze 
vieringen.  
Als adviseur van het bestuur was zij altijd aanwezig bij de vergaderingen. 
Bij ziekte of in specifieke gevallen nam Katrijne contact op met  leden/vrienden van De Kapel.. 
Onder haar leiding werden er het afgelopen seizoen drie gesprekskringen gehouden: 
-  een bijbelkring over het evangelie van Lucas. 
-  een gesprekskring in het najaar over ethische vraagstukken, zoals over voltooid leven, 
orgaandonatie, misdaad en straf. 
-  een kring in het voorjaar over Seneca.  
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Religieuze vieringen 
Ook dit jaar werden de religieuze bijeenkomsten op de laatste zondag van de maand begeleid 
door Jaap Mol op de piano. Zijn vrouw Ans soleerde vaak met 1 of 2 liederen en ondersteunde 
tevens de samenzang. 
Katrijne en Anneke Reinink zorgden voor de sprekers en begeleiding op deze zondagen. 
 
Kas 
Elk jaar is er kascontrole van de jaarrekening en het financieel beheer binnen de vereniging. 
Ook het afgelopen jaar was dit weer in handen van de leden Henk van Loon en Adri Lemmens. 
 
Tuin 
Timo Barends en Ostar hebben veel werk verzet in het onderhouden van de tuin. Door de grote 
omvang ligt verwildering op de loer. Duidelijk is dat er meer handen nodig zijn voor een goed 
onderhoud.  
 
Publiciteit/PR beleid 
Een vrijwilliger van buiten De Kapel, Han Franse, zorgt er al jaren voor dat er regelmatig 
publicaties van onze lezingen in de huis-aan-huis bladen verschijnen.  
In het Haarlems Dagblad werd een halve pagina over het 100 jarig bestaan van De Kapel 
geplaatst, op basis van een gesprek met Ineke Jacobsen Jensen en Ton van Voorden. 
Mede door de donderdagavondconcerten en het Duin en Kruidkoor werd er meer 
naamsbekendheid gegeven aan De Kapel.  
Traditiegetrouw was De Kapel ook open tijdens de Monumentdagen in september. 
 
Programmacommissie en -boekje, Nieuwsbrief en website. 
Frederique Nepveu zorgde dat voor de zondagochtenden sprekers  aangezocht werden.  
Bij ziekte of afmelding probeerde zij voor vervanging te zorgen. 
Ze wist ook weer dit jaar interessante sprekers aan te trekken en het niveau van de 
onderwerpen was hoog, boeiend en afwisselend. 
Vijf maal per jaar komt een goed verzorgd programmaboekje uit.  Frank Keene zorgde voor 
deze omvangrijk klus. Bovendien verzorgde hij ook de contacten met de sprekers  zodat wij er 
op kunnen rekenen dat zij op tijd in De Kapel aanwezig zijn. 
Ria Keene zorgde iedere week voor de nieuwsbrief op de mail en dat de juiste aankondigingen 
op de website en in het kastje aan de weg geplaatst werden. 
 
Zorg voor elkaar 
Bij ziekte en in specifieke gevallen nam Katrijne contact op met leden/vrienden. Ook de 
mensen uit De Kapel keken naar elkaar om. 
Een groepje vrijwilligers zorgde iedere zondag zorg voor koffie, thee en koekjes. 
De voorraad werd steeds tijdig aangevuld. 
 
Schoonmaak 
Ook dit jaar hebben drie vrijwilligers: Wil Spanjaard, Marianne Reiners en Lies Roseboom zich 
volop ingezet om het gebouw schoon te houden. Ze doen dit nog steeds iedere maand. In 
augustus hebben zij het gebouw, samen met een aantal leden, een grote jaarlijkse 
schoonmaakbeurt gegeven. 
 
Verhuur 
Peter Kemper regelde de verhuur en het toezicht daarop. 
De opbrengst uit de verhuur van De Kapel vertoont een lichte daling ten opzichte van het jaar 
daarvoor.  
 
Bijeenkomsten 
De belangstelling voor de zondagochtendbijeenkomsten was dit jaar stabiel.  
De belangstelling is wisselend al naar gelang de spreker of onderwerp trekt. Het varieert van 
de 35 tot soms 60 mensen. Voor de maandelijkse religieuze bijeenkomsten is met 15 tot 25 
mensen duidelijk wat minder belangstelling.  
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Veelal kondigden Ria en Frank Keene de sprekers aan. 
Ook verzorgde Frank de apparatuur w.o. de beamer en geluidsapparatuur. 
Joke Lautenslager, zo nodig met ondersteuning van Ellen-Jane Chin, zorgde er voor dat iedere 
week in de zaal een vaas met een mooi boeket frisse bloemen stond.   
Een speciale vermelding verdient de Adventsviering, geleid door Katrijne die samen met de 
adventsgroep zorgde voor een goede voorbereiding en uitvoering. De zaal was versierd in een 
prachtige Kersttooi, verzorgd door Edith van Huijstee. 
Op Eerste Kerst- en Paasdag en Eerste Pinksterdag (Caprera) werden zoals gebruikelijk ook 
vieringen gehouden.   
Dit jaar was er ook weer een gezamenlijke bijeenkomst van de Kleine Kerken Kennemerland. 
In augustus werd er een extra bijeenkomst georganiseerd onder leiding van Katrijne voor de 
leden en vrienden om in de lange zomerperiode elkaar niet uit het oog te verliezen.   
 
Het hoogtepunt van afgelopen Verenigingsjaar was toch wel het 100 jarig jubileum van De 
Kapel op die zonovergoten zondagmiddag op 27 mei 2018. 
Dankzij de creatieve inzet van Ineke Jacobsen Jensen, Marianne Kelderhuis, Judith Beumer, 
Katrijne Bezemer en Ton van Voorden kwam het prachtig boekje HONDERD JAAR DE KAPEL 
tot stand. Het geeft een mooi beeld van wat De Kapel in zoveel jaren voor de vrijzinnigheid in 
de regio betekend heeft. Tot de sprekers op die middag behoorden Manuela Kalsky, 
burgemeester Elbert Roest, Marianne Kelderhuis, Katrijne en Ineke. Voorts waren er 
aansprekende optredens van twee conservatoriumstudenten en van ons eigen Duin en 
Kruidkoor. 
Na afloop was er in de tuin een gezellig samenzijn met hapjes van de Wereldkeuken. 
Een uitgebreidere impressie heeft u kunnen lezen in “Woord vooraf”  in het programmaboekje 
van sept-oktober 2018. 
 
Apparatuur 
De aanschaf van een nieuw scherm en nieuwe beamer hebben de presentatiemogelijkheden 
sterk verbeterd. 
De verwarming kon met behulp van een applicatie op de smartphone geregeld worden, 
waardoor het gebruiksgemak sterk toenam. 
 
Beleid 
Kerndoel van het beleid blijft het verzorgen van een gevarieerd aanbod van goede 
sprekers/sters  en onderwerpen. Eén keer in de maand wordt er een religieuze viering 
gehouden.   
In toenemende mate belangrijk zijn de culturele activiteiten van Podium de Kapel, zoals het 
Duin en Kruidkoor en de concertenserie op donderdagavonden. 
Zonder onze leden, vrienden en donateurs zou De Kapel niet kunnen voortbestaan. Het is dan 
ook onze grote wens om hun aantal te zien stijgen en dat meer geïnteresseerden De Kapel 
weten te vinden. 
 
Tenslotte 
Tot slot willen wij een welgemeend woord van dank uitspreken naar Katrijne en alle vrijwilligers 
die met elkaar ook dit afgelopen jaar zoveel werk hebben verricht. 
We gaan vol vertrouwen het nieuwe verenigingsjaar in en hopen dat steeds meer mensen zich  
welkom voelen in De Kapel, zowel tijdens de zondagochtendbijeenkomsten als tijdens de 
culturele activiteiten.         

 
Namens het bestuur, 
Anneke Reinink, secretaris 
 
 
Bloemendaal, november 2018 
 


