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JAARVERSLAG van De Kapel 31 augustus 2020-1 september 2021

Leden en Vrienden,
De Corona drukte weer een belangrijke stempel op het afgelopen verenigingsjaar.
We mochten niet meer dan 20/25 bezoekers ontvangen met de nodige voorschriften
vanwege het infectie gevaar.
Na een half jaar gesloten te zijn geweest konden er vanaf 13 september t /m 13 december
lezingen worden gehouden.
Advents viering werd afgelast omdat de CORONA druk weer toenam.
Daarna is De Kapel gesloten geweest tot 6 juni 2021.
In de laatste maand voor de zomervakantie in juni 2021 hebben we nog van 4 fijne sprekers
kunnen genieten
U kunt op de website onder kopje archief alle sprekers met thema`s vinden die geweest zijn
in de genoemde periodes.
Het bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden: Sjoukje Schaafsma, voorzitter; Anneke Reinink, secretaris
Ellen Jane , ondersteunend lid. Timo Barends is bestuursadviseur voor de financiën.
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Aantallen betrokkenen per 31 augustus 2021 : 27 Leden en 13 vrienden, 1 donateur.;
Nieuwe vriend; M. K.
Opzeggingen: M.R. en Hr. B.
De twee oudste leden zijn overleden J. D. en L.E. beiden op een gezegende leeftijd
van in de negentig. Mevr B, niet bezoekend lid is eveneens overleden.
Het aantal bezoekers is enigszins afgenomen. De lezingen worden bezocht door een
vaste kern van leden en vrienden en belangstellenden. Het varieert van 15 tot 25
bezoekers. Vanwege Corona mochten er niet meer komen. Dat kon geregeld worden
door opgave van bezoek te doen via een mailadres.
We hebben veel verschillende sprekers aangetrokken ,die graag in De Kapel willen
komen om een lezing te geven.
Het bestuur is regelmatig bij elkaar geweest ongeveer vier keer per jaar.
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Verder gingen de contacten onderling via de mail en Zoom.
Ton van Voorden houdt onze website actueel , ook redigeert hij ons
programmaboekje en verstuurt hij de Nieuwsbrieven .
Greet Doornenbal zorgt voor het benaderen en afspraak maken voor de lezingen
met de sprekers.
Katrijne onderhoudt de sociale/pastorale contacten via bezoekjes, telefoon en mail.
Timo Barends, verzet ook veel werk voor het penningmeesterschap: op de financiële
papieren kunt u zien dat de opbrengsten van de verhuur dit boekjaar 5.636 euro zijn
teruggelopen t.o.v. vorig jaar door Corona.De giften zijn met een eenmalige gift van
5.000 euro toegenomen. De collecten zijn met 1200 euro teruggelopen. Contributie
leden/vriendenzijn 935 euro minder dan het vorige boekjaar. Zie de financiële
papieren. Waardoor er dit boekjaar uiteindelijk een negatief resultaat overblijft van
3332,70
Timo is het aanspreekpunt bij mankementen. Zo nodig schakelt hij de loodgieter of
elektricien in voor bij werkzaamheden van De Kapel. Bovendien houdt hij ook
regelmatig de tuin bij met Ostar. Voor het snoeiwerk komt natuurlijk een hovenier.
Ook veel dank aan het schoonmaakteam, Wil Spanjaard, Marianne Reiners en Lies
Roseboom die veel tijd aan het schoonmaken van de Kapel hebben gegeven.
Marianne en Wil zijn gestopt na 10 jaar De Kapel schoongemaakt te hebben. Lies
gaat door. Het bestuur heeft hen hartelijk bedankt met een cadeau bon en bloemen.
Lies Roseboom gaat door met drie nieuwe dames ( Lid en vrienden van De Kapel
,Leonie v.d. Mispel. Hedwig Baggen en Petra Wieringa.
Ellen-Jane Chin zorgde dat we wekelijks van een boeket bloemen in De Kapel
konden genieten.
Ons koffieploegje: Sjoukje, Ellen-Jane, Greet, en Cathrien Dermer, Greet Doornenbal
en Anneke zorgen voor het zetten en serveren van koffie/thee in de pauze tussen de
lezingen.
De inkoop van alle artikelen voor de koffie en de schoonmaak wordt verzorgd door
Ineke Jacobsen Jensen.
Last but not least onze parttime voorganger Katrijne, die weer veel uren maakte voor
de Kapel.
Ze heeft dit verenigingsjaar vijf prachtige pastorale brieven geschreven en verstuurd
of gemaild. Deze brieven werden zeer op prijs gesteld door de leden/vrienden. Een
aantal lezingen en vieringen had zij door Corona niet in De Kapel kunnen houden.
Katrijne heeft ook een leeskring geleid over Epictetus met tussentijdse
onderbrekingen vanwege Corona.
Met de leden/vrienden die het nodig hadden onderhield ze contact met o.a. Zoom en
mail. Bezoekjes waren niet zo gewenst ook vanwege Corona.
Half augustus was er een zomerontmoeting voor de gezelligheid en om elkaar weer
eens te ontmoeten. Katrijne zorgde voor een leuke lezing en muziek over gospels.
Sjoukje, is een attente voorzitter. Zij houdt De Kapel bestuurbaar. Zij schreef Woord
Vooraf voor het programmaboekje en nieuwsbrieven. Zij zocht en voegde mooie

gedichten toe in de nieuwsbrieven voor de leden/vrienden. Ook heeft ze veel mooie
kaarten verstuurd aan leden/vrienden om hen op te beuren in deze moeilijke tijd.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes in deze moeilijke Coronatijd:
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•
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WE GAAN DOOR MET HET ORGANISEREN VAN BIJEENKOMSTEN MET MOOIE
LEZINGEN EN VIERINGEN, GESPREKSKRINGEN EN FILMS IN DE Kapel.
Verheugend is dat voor de bestuursleden die aftreden, vervangers zijn gevonden en
een nieuwe penningmeester, zodat eindelijk Timo Barends gezien zijn hoge leeftijd
er mee mag stoppen.
De dames Hedwig Baggen en Petra Wieringa zijn bereid om hand- en spandiensten te
verrichten. Al deze dames zijn enthousiast en van plan om De Kapel meer
levensvatbaarheid te geven.
Juist in deze verwarrende tijden is er veel behoefte aan aandacht en bezinning voor
vraagstukken in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. De Kapel is er een
prachtige plaats voor om dat te beleven!

Aanvulling:
Toelichting over de relatie met de Landelijk Vrijzinnigen (L.V.); het overkoepelend orgaan van alle
plaatselijke afdelingen.
• Afgelopen jaar zijn de vergaderingen van de L.V. hoofdzakelijk digitaal gegaan. Sjoukje heeft
de contacten met hen onderhouden.
• In januari kwam het verzoek aan ons om de leden te benaderen om te vragen of zij een
machtiging wilden afgeven (meestal digitaal) om wel of geen toestemming te geven om een
verandering aan te brengen in de oude statuten en het algemeen reglement van de L.V.
• Dit om de verhoudingen tussen Landelijk en de plaatselijke afdelingen meer in de lijn met de
vereisten van deze tijd te brengen. Bijv. een aantal besluiten van de afdelingen hadden
goedkeuring nodig van de L.V.
• Nu is voor de meeste besluiten geen goedkeuring meer nodig maar kunnen deze als advies
voorgelegd worden aan de L.V.
• Onze leden hebben allen de machtiging met akkoord ingevuld en doorgestuurd aan het
bestuur, dat vervolgens deze weer heeft doorgestuurd naar de L.V. De meerderheid van alle
leden van de L.V. hebben toestemming gegeven om de Statuten te veranderen.
• Verder ontvangen de leden iedere maand een nieuwsbrief van de L.V. met informatie over
de plaatselijke afdelingen , blogs, tips over mooie boeken en museumbezoek.
• De L.V. organiseert ook de contacten van de plaatselijke afdelingen onderling. Door Corona is
dit op een laag pitje gezet.
• Kortom de LV is belangrijk voor alle afdelingen om de belangen van de Vrijzinnigen te
behartigen.

Anneke Reinink, secretaris.
Bloemendaal november 2021
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