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Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 22 april 2022, gehouden in de “Gelderlandfabriek” 
te Culemborg. 

Aanwezig: 

- Bestuur: Harry Pals (vz), Jan Baartman (penningmeester), Wilken Veen 
- Leden: Herman Meijer, Greetje Witte-Rang, Rinse Reeling Brouwer, Han Dijk, Wout van der 

Spek, Dick Boer, Leen van den Herik, Harm Dane, Harry Witte 

De voorzitter heet allen welkom. 

De voorzitter opent de vergadering met een korte inleiding over de oorlog in Oekraïne. Het onrecht 
dat daar plaatsvindt. De wapenwetloop die nu weer in volle hevigheid losbarst en gerechtvaardigd 
wordt door te stellen dat wapens nodig zijn om recht te kunnen doen. Dit is zo tegenstrijdig. Oorlog 
is in zichzelf onrecht. Hoe kan je recht doen door onrecht?  

Na deze korte beschouwing volgt het formele deel van de vergadering. 

1. Mededelingen 

De voorzitter deelt mee dat van het bestuur twee leden verhinderd zijn: Gerhard ter Beek omdat hij 
positief getest is op covid en Anne Marie Booij. Bij Anne Marie is longkanker geconstateerd. Zij krijgt 
een specifieke behandeling bij het Anthonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Wij hopen allen dat de 
behandeling aanslaat. 

2. Jaarverslag over het laatste kwartaal van 2020 en het gehele kalenderjaar 2021 

Naar aanleiding van het verslag merkt Rinse Reeling Brouwer op dat hij het jammer vindt dat het 
boekje over Stanley Hauerwas niet als deel van de VTM-theologenreeks uitgegeven is. Hij vindt dat 
een gemiste kans. 

Vanuit de redactie reageert Greetje Witte-Rang hierop. Ook zij vindt het jammer dat het zo gelopen 
is. Zij corrigeert wat er in het jaarverslag staat: nog voordat het gesprek over de inhoud gevoerd kon 
worden met de auteurs strandde het project al op een conflict over de schrijver van het nawoord.   
De voorzitter sluit dit punt af met de woorden dat het jammer is dat het niet gelukt is om met dit 
boekje de verbinding te maken met de evangelische wereld. 

Naar aanleiding van het punt archivering: 

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat er toch wel ergens stukken moeten zijn: 

- Rinse Reeling Brouwer meldt dat hij delen van het archief heeft 
- Dick Boer idem 
- Wim Kerster (oud penningmeester) heeft aangegeven dat hij een (financieel) archief heeft 

dat hij graag wil overdragen. 

Afgesproken wordt dat Dick en Rinse hun archief met het oog op archivering van VTM-stukken zullen 
nalopen.  

3. Financiën 

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester Jan Baartman. 



Jan heeft een toelichting gemaakt op de balans en de exploitatie over 2021. Hij loopt met de leden 
de toelichting door. De penningmeester beantwoordt enige vragen. Het jaar 2021 wordt afgesloten 
met een gering positief saldo van € 216,79.  

De begroting voor 2022 heeft een tekort van € 295,-. Wellicht wordt dit minder omdat de donaties 
vrij laag begroot zijn. 

Het financieel verslag over 2021 en de begroting over 2022 worden goedgekeurd met dank aan de 
penningmeester.  

4. Rondvraag 

Dick Boer pleit ervoor om de VTM-theologenreeks onder te brengen bij Skandalon. Dan is alles in één 
hand.  
De voorzitter reageert daarop door te zeggen dat dit inmiddels met Skandalon besproken wordt. 
 
Leen van den Herik vindt dat er meer publiciteit gegeven zou moeten worden aan de VTM en aan de 
boekenreeks. Hij wil daar tijd en energie in steken. Hij zou daar graag iemand van de VTM bij hebben. 

De voorzitter antwoordt dat hij dat zeer op prijs stelt. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met Albert 
Ronhaar van Skandalon dat belangstellenden een jaar lang een pdf-abonnement op Ophef kunnen 
krijgen voor € 10,-. Hopelijk levert dit nieuwe abonnees op.  

5. Sluiting formeel deel van de vergadering 

Het verslag van de vorige vergadering, het financiële verslag en de begroting 2022 worden 
goedgekeurd. Daarmee wordt het bestuur decharge verleend. 

De voorzitter sluit het formele deel van de vergadering met dank aan allen.  

Na een korte pauze volgt het inhoudelijke deel van de vergadering. 

6. Inhoudelijk deel van de vergadering 

Dullyna van den Herik sluit aan bij de vergadering. 

Het onderwerp van het tweede, inhoudelijke deel van de vergadering is “Lichaam en macht”. 

Herman Meijer leidt het onderwerp in met uitdagende, prikkelende stellingen. 

Een kleine selectie daaruit is: 

- Identiteit is verbonden met lichaam. Het is een soort DNA, een vingerafdruk. 
In de moderne wereld moet je bewijzen dat je iemand bent die ertoe doet. Dat moet je zelf 
doen! Dat is opgehangen aan je lichaam. Echter je moet ook nog dealen met 
groepskenmerken. Dat is spannend en complex. 

- Wij leven in een “onderhandelingssysteem”. Man / vrouw / gezin / kinderen. Dat was niet zo 
in het patriarchale systeem. In dat onderhandelingssysteem spelen lichaam en macht een 
belangrijke rol. 

- Er is sprake van een voortschrijdende emancipatie. Kijk naar MeToo, BLM (Black Lives 
Matter), LHBTI. In al deze bewegingen spelen lichaam en macht. 

- De cancelcultuur: wie is “zuiver”? Leidt dit tot zuiveringen? Waarop zijn die dan gebaseerd? 

Er ontspint zich een interessante, pittige discussie. 

De voorzitter bedankt Herman voor zijn presentatie en allen voor hun bijdrage aan de discussie. Hij 
vraagt wat de leden vinden van deze vorm voor de ALV met een inhoudelijk onderwerp en of zij 
suggesties hebben voor andere vormen. De aanwezige leden vinden deze vorm prima. 

7. Sluiting 

De voorzitter sluit dit deel van de vergadering en nodigt een ieder uit voor de borrel. 


