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                                                   JAARVERSLAG 2021-2022 
 
 
Algemeen 

Tot ons genoegen hebben we in het verslagjaar weer grotendeels onze programmering voor de 
zondagochtenden kunnen realiseren. Met zorg en aandacht is het programma steeds samengesteld 
en we kijken terug op een inspirerend en afwisselend programma. 
 
Toch heeft corona ook afgelopen jaar bij ons in De Kapel wel een en ander teweeggebracht.  
Het bezoekersaantal is – net als ook bij culturele instellingen in ons land – nog niet op het niveau van 
de pre-coronatijd. Desondanks is het gelukt de inkomsten uit de lezingen gelijk te houden, onder 
andere door het stellen van het richtbedrag. Dankzij de enthousiaste inzet van al onze vrijwilligers is 
het ook dit jaar weer gelukt alle werkzaamheden voor De Kapel rond te krijgen.  
 

Bestuur  
In de ALV van november 2021 zijn secretaris Anneke Reinink en algemeen bestuurslid Ellen-Jane Chin 
afgetreden en heeft Timo Barends zijn financieel adviseurschap beëindigd. 
Voorzitter Sjoukje blijft in het bestuur. 
Drie nieuwe leden zijn benoemd en het bestuur bestaat na de ALV uit vier leden, te weten: 
Sjoukje Schaafsma, voorzitter  
Leonie van der Mispel, secretaris  
Jeanne van Minderhout, penningmeester  
Greet Doornenbal, algemeen bestuurslid/ programmeur  
Helaas blijkt later dat onze voorzitter om gezondheidsredenen niet meer kan deelnemen aan de 
vergaderingen. Ineke Jacobsen Jensen is bereid geweest als waarnemend voorzitter te fungeren. 
Ineke heeft ons goed op de hoogte gebracht van de relevante zaken van De kapel en wij hebben hier 
als bestuur dankbaar gebruik van gemaakt.   
Ondersteuning bestuur  
Katrijne Bezemer, onze voorganger, maakt als adviseur deel uit van het bestuur en is bij de  
vergaderingen aanwezig.  
Het bestuur heeft dit verslagjaar in totaal 9 keer vergaderd. 
Vaste agendapunten zijn financiën, programmering, terugblik lezingen en aantal bezoekers, 
organisatie, werkgroepen en het pastoraat. 
 
ALV  
Op 27 november 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. 
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Leden, vrienden en donateurs  

Juiste getallen per 31 augustus 2022 en 2019  
 

 31 augustus  2022 31 Augustus 2019 

Leden 25 32 

Vrienden 10  13 

Donateurs  1 2 

 
In april 2022 is ons lid Bouke Beumer overleden. Hij heeft veel betekend voor De Kapel als 
penningmeester en hij heeft verschillende werkgroepen geleid.  
We zien in de loop der jaren ons leden- en vriendenbestand langzaam afnemen door overlijden en 
opzeggingen. De opzeggingen zijn vrijwel steeds een gevolg van het ouder worden van onze leden 
met een daarbij afnemende gezondheid. Nieuwe aanmeldingen zijn er onvoldoende. We hebben 
daardoor momenteel een klein en kwetsbaar leden- en vriendenbestand. 
 
Externe contacten  
Met Pinksteren is er zoals ieder jaar een gezamenlijke viering van kerken in het Openluchttheater 
Caprera. Onze voorganger Katrijne Bezemer heeft aan de voorbereiding deelgenomen.  
In maart is zoals gebruikelijk een gemeenschappelijke dienst van de Kleine Kerken Kennemerland 
waaronder Remonstranten, Doopsgezinden, de Nieuwe Kring Aerdenhout en de Vrijzinnigen van De 
Kapel. De voorgangers van alle deelnemende kerken en vertegenwoordigers nemen een deel voor 
hun rekening. 
Via de Vrijzinnigen Nederland zijn we steeds op de hoogte gebracht van de afspraken zoals die 
gemaakt zijn in het overleg van het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) voor kerken,  ten 
aanzien van preventie van verspreiding van corona.  Deze richtlijnen zijn nageleefd.  
Op 30 maart 2021 zijn Ineke Jacobsen Jensen en Leonie van der Mispel aanwezig geweest bij de  
netwerkbijeenkomst Kerkenvisie van de gemeente Bloemendaal.  
Op de jaarlijkse monumentendag in september zijn er 30 bezoekers geweest in ons mooie gebouw.  

 
Organisatie  
Voorganger  
Onze voorganger Katrijne Bezemer houdt zich bezig met de organisatie en begeleiding van 
leeskringen, organiseert film- en poëziebijeenkomsten, gaat voor in lezingen en religieuze vieringen, 
schrijft een bijdrage voor de Wijde Blik, vertegenwoordigt De Kapel indien gewenst, organiseert 
gemeenschap ondersteunende activiteiten waaronder de Adventsviering en houdt zich tevens bezig 
met het pastoraat op verzoek.  
 
Vrijwilligers 
Dankzij de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers hebben we ook dit jaar weer onze 
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Verschillende vrijwilligers nemen meerdere taken op zich. 
 
Commissies, die de volgende werkzaamheden omvatten: 
 
Kas  
Voorafgaand aan de ALV van 27 november 2021 is de kascommissie, bestaande uit Hans Auwerda en 
Henk van Loon, weer bijeen geweest ter controle van de jaarrekening en het financieel beheer 
binnen de vereniging.  
 
 



 

 

 
 
 
Tuin 
Dankzij de Vrijwilligerscentrale hebben we ook dit jaar weer gebruik mogen maken van de diensten 
van Ostar.  Samen met Timo, Petra en Cathrien wordt elke woensdagmiddag in de tuin van De Kapel 
gewerkt. Hij ziet er mooi uit. 
 
Schoonmaak  
Onder leiding van Lies maken Petra, Hedwig, Leonie en Lies De Kapel regelmatig schoon en wordt De 
Kapel in december in de kerstsfeer gebracht.  Jammer dat de bijeenkomsten in dit verslagjaar 
rondom deze feestdagen door de corona lockdown zijn vervallen.  
In augustus vindt de jaarlijkse grote schoonmaak plaats waarbij de vaste ploeg extra hulp krijgt van 
Cathrien, Katrijne, Leto en Caroline.  
 
Koffiedienst  
Anneke coördineert weer deze dienst waardoor we elke zondagochtend weer mogen genieten van 
een kopje koffie met een koekje. De koffiedienst bestaat dit jaar uit: Anneke, Sjoukje, Ellen-Jane, 
Hedwig en Cathrien.  
 
Inkoop  
De inkoop van alle artikelen voor koffie en schoonmaak wordt verzorgd door Ineke. 
 
Verhuur  
Peter Kemper onze vrijwilliger van “buiten” is ook dit jaar weer bereid geweest de activiteiten 
rondom de verhuur van De Kapel op zich te nemen.  
De frequentie van verhuur is dit jaar ook minder als gevolg van het coronavirus.  
 
Publiciteit 
De website wordt door een ICT groepje bestaande uit Ton en Ineke up to date gehouden. Een 
betaalde kracht ondersteunt bij de techniek.  
De persberichten worden opgesteld door Ton en hij neemt de wekelijkse verspreiding van de 
Nieuwsbrief voor zijn rekening. 
Marleen Wijdeveld zorgt dat de persberichten wekelijks bij de kranten komen. Ook regelt ze de 
publicatie op de website van Bewust Haarlem. Deze aankondigingen blijven sinds kort gedurende 
enkele weken op de website van Bewust Haarlem staan.  
Raambiljetten met QR code worden sinds mei van dit jaar door diverse vrijwilligers verspreid over ca.  
8 plekken – bibliotheken, Welzijn Bloemendaal etc. – in de regio. 
Vijf keer per jaar komt ons programmaboekje uit. De oplage is afgelopen jaar door verhoging van de 
papierprijs wat verlaagd zodat de kosten op gelijk niveau zijn gebleven.  
 

Activiteiten 
Zondagochtendlezingen 
We hebben in het verslagjaar 35 bijeenkomsten georganiseerd en het gemiddeld aantal bezoekers is  
19 en daarmee gelijk gebleven aan de twee voorafgaande coronajaren.   
Het niveau van de sprekers is hoog, de onderwerpen zijn boeiend en zeer gevarieerd.  
Tijdens de nagesprekken blijkt keer op keer dat de aanwezigen gretig ingaan op de uitnodiging tot 
vragen stellen.  
Het is verheugend dat we het bezoekersaantal hebben kunnen behouden en dat mede door het 
brede programma en de verhoogde publiciteit het aantal bezoekers wat lijkt aan te trekken.  



 

 

Door het stellen van het richtbedrag van 8 euro zijn de inkomsten uit de lezingen gelijk gebleven aan 
de inkomsten van de pre-coronatijd.  
De traditionele Advents-Kerstviering en de lezingen in januari zijn vervallen door de corona lockdown 
en de leden-en vrienden hebben een Kerstbrief ontvangen. 
 
Leeskringen  
Katrijne Bezemer heeft dit najaar de leeskring “Vrouwen in de filosofie” georganiseerd. Door de 
enthousiaste reacties is dit onderwerp ook in de voorjaarsleeskring voorgezet. De opkomst is in  
beide leeskringen 14 deelnemers. 
 
Films in De Kapel 
Voor onderlinge ontmoeting is in De Kapel door de voorganger twee filmmiddagen georganiseerd. 
 
Poëzie-bijeenkomst in De Kapel 
In deze voorjaars bijeenkomst wordt van gedachten gewisseld over het door onze voorganger 
samengestelde boekje met ditmaal grappige en serieuze gedichten.  

 
Tenslotte 
We hebben als bestuur in de laatste vergadering van het jaar nagedacht over de toekomst en we 
gaan hiermee verder in het nieuwe jaar. 
                      
                                                                                   
 

                                                                                                          Bloemendaal, 31 oktober 2022 


