
Notulen Ledenvergadering Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht 

Datum:     19 april 2017 

Plaats:     Art&Dining te Dordrecht 

Aanvang:   20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)  

Aanwezig:     Het voltallige bestuur, 88 geregistreerde leden en 2 gasten. 

Afwezig met kennisgeving: B. P. Hazenberg, J. Kleinjan, A. Brok, F. Nugteren, T. Kastelein, E. van 

Heiningen, G. Bloemendal – ter Horst, A. H. de Meer, W. Peek. 

Notulist:    Anthonie Hogendoorn 

 

  

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt alle leden op de algemene ledenvergadering.  

 

2. Notulen ledenvergadering van 2016 en jaarverslag 2016 

De Notulen Ledenvergadering Vereniging Vrienden van de Grote Kerk van 2016 en het jaarverslag 2016 worden 

beide afzonderlijk besproken en goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Een opmerking wordt 

gemaakt dat de Vrienden niet moeten optreden als sponsor van willekeurige projecten; dit wordt volledig 

onderschreven door het bestuur.  

 

3. Mededelingen van het bestuur. 

De voorzitter benadrukt dat de activiteiten in 2016 vrijwel allemaal in samenwerking met andere partijen zijn 

uitgevoerd, waardoor er veel belangstelling is en de kosten laag kunnen blijven.  In het bijzonder bedankt de 

voorzitter de vele vrijwilligers die zorg dragen voor de dagelijkse openstelling en rondleidingen in de Grote 

Kerk.  

 De voorzitter moedigt leden aan, die andere samenwerkingsverbanden willen voorstellen, dit vooral te doen. Ze 

kunnen ideeën doorgeven, die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de vereniging. Het bestuur is 

ook heel blij met leden die willen helpen bij de realisatie van de ideeën. 

 

4. Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie 

Dhr. de Meer en mevr. Nugteren verklaren per brief dat de kascommissie de kas heeft gecontroleerd en deze 

door de kascommissie akkoord is bevonden. De ledenvergadering verleent het bestuur bij acclamatie decharge. 

 

Mevr. Nugteren is bereid ook voor volgend jaar lid van de kascommissie te blijven, dhr. de Meer is al drie jaar lid 

van de kascommissie en treedt daarom af. In zijn plaats treedt onder instemmend applaus dhr. A. Wiebenga toe 

als nieuw lid van de kascommissie. Het nieuwe lid van de kascommissie wordt door de voorzitter namens 

iedereen bedankt voor zijn inzet.  

 

5. Jaarcijfers 2016 en toelichting door dhr. A. de Heer. 

De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers van 2016.De voorzitter bedankt de penningmeester 

namens iedereen voor zijn inzet voor de vereniging. 

Tenslotte geeft de voorzitter aan dat ook in 2016 zorgvuldig met de middelen van de vereniging is omgegaan 

en dat waar dat kon, is bezuinigd zonder dat dit ten koste is gegaan van de activiteiten of de berichtgeving aan 

de leden. De financiële status van de vereniging mag gezond genoemd worden. Activiteiten bekostigen zich 

vaak zelf waardoor met een efficiënte besteding van de middelen een fraai batig saldo is opgebouwd. Daarom 

heeft de Vereniging voor initiatieven die in overeenstemming zijn met haar doelstellingen voldoende middelen 

beschikbaar. En het bestuur is ook bereid die middelen te besteden ten behoeve van die doelstellingen. 



6. Excursie van zomer 2017, toelichting door Dhr. A. Boogerman. 

Dhr. Arij Boogerman vertelt over de Vriendenexcursie van zaterdag 19 augustus 2017 naar de steden Roermond 

en Weert.   

 

7. Verkiezing bestuursleden 

Dit jaar treden dhr. Vincent van Willigen en dhr. A. Boogerman af en zijn herkiesbaar. Onder applaus worden de 

bestuursleden herkozen.  

 

8. Rondvraag 

Dhr. Berrevoets doet enkele mededelingen omtrent belangrijke gebeurtenissen in het kader van de herdenking 

van Vincent van Gogh in de periode dat deze in Dordrecht heeft gewoond en de komende herdenking van de 

nationale Synode in 2018/2019.  

Mevr. Wiebenga stelt de vraag of de Vrienden iets kunnen betekenen om de buitenverlichting van de Grote Kerk 

te verbeteren. Het bestuur zal hierover beraadslagen. 

Dhr. Noël doet de suggestie om de winkel te verplaatsen naar de keuken en drukt de aanwezigen op het hart er 

voor op te passen dat de Grote Kerk omgebouwd wordt tot supermarkt. Dit standpunt wordt gedragen door het 

bestuur. 

Mevr. Rietveld geeft aan dat de openingstijden van de kerk op de website niet juist vermeld staan; het bestuur 

zal dit aanpassen. 

Dhr. Kik complimenteert het bestuur met de mooie locatie en ziet graag dat Art&Dining in 2018 ook de 

vergaderlocatie zal zijn voor de ledenvergadering. De aanwezigen stemmen hiermee in met applaus. 

Voorgesteld wordt dat de bestuursleden voortaan achter de tafel aan de voorzijde plaatsnemen. Na de pauze 

gaan de bestuursleden achter de bestuurstafel staan en worden voorgesteld. 

 

9. Lezing van mevr. dr. Eekhout 

Na de pauze houdt mevr. dr. Eekhout een lezing over het oude interieur van de Grote Kerk. Zij benadrukt hierbij 

dat een kerkinterieur niet iets statisch is, maar juist aangepast is in de loop van de tijd. De meest radicale 

aanpassing van kerkinterieurs was de Beeldenstorm in 1566. Deze beweging heeft Dordrecht echter niet bereikt. 

De Grote Kerk werd bewaakt en het stadsbestuur zorgde ervoor dat brandhaarden in de kiem werden gesmoord. 

Objecten die herinnerden aan de Rooms-Katholieke eredienst werden zoveel mogelijk verwijderd of hergebruikt 

voor andere doeleinden. Sommige objecten bleven juist staan: de koorbanken en glas-in-loodramen. In de Grote 

Kerk hebben diverse altaarstukken gestaan. Bekende zijn die van het Laatste Avondmaal van Willem Kei, die van 

de St. Elisabeth vloed en die van de familie Stoop. De beeldenstorm vormde daarmee gelijk het begin van een 

tijdperk waarin Rooms-Katholieke kunst werd gewaardeerd als cultureel erfgoed.  

 

10. Afsluiting 

De voorzitter dankt mevr. Eekhout voor haar lezing. Ook dankt hij alle aanwezige leden voor hun komst naar de 

ledenvergadering. Na afloop is er nog een geanimeerd samenzijn onder het genot van een drankje. 


