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                             Notulen Algemene Ledenvergadering NEV 
Zondag, 24.10.2021 in Dagmersellen 

 
Aanwezig: 18 leden, 4 bestuursleden, 8 machtigingen ontvangen 
Afwezig met kennisgeving: Wilfred van Gunsteren en Ank Wiedemann 
 
 
1. Opening en begroeting 

Om 13.50 uur opent Thea Buser, vice-voorzitter, de vergadering en heet allen hartelijk 
welkom. Ter inleiding leest zij de tekst “God’s wens” van Frits Henkel. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Goedkeuring van de notulen van 21 april 2019 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 21 april 2019 worden goedgekeurd. 
 

4. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
Hans Heezen dankt Jan van den Eijkel en Wilfred van Gunsteren voor het samenstellen van 
de jaarboekjes 2019 en 2020. 
David van Welden infomeert de vergadering over het overlijden van Hanno Niemeijer, 
voormalig predikant van de NEV. Thea Buser zal Henk van Riezen vragen een “in 
memoriam” voor BC te schrijven. 
 

5. Verslagen van de predikant en de voorzitter  
De verslagen van de voorzitter en de predikant staan in het jaarboekje. Er zijn geen vragen.  
                                    

6. Jaarrekeningen 2019 en 2020 en verslagen van de penningmeester 
De penningmeester verwijst naar het jaarboekje en stelt zich voor het beantwoorden van 
vragen ter beschikking. Er is dit jaar tot nu toe SFr 8’000,- ingeteerd. Er zijn nog twee 
Zwitserse kerken die aan de NEV financiëel bijdragen. Het vermogen van de NEV wordt 
echter kleiner. Er zijn geen vragen. Met een applaus wordt Hans bedankt voor zijn 
werkzaamheden.   
 

7. Verslag van de kascommissie  
Gerard Kerst en Hanspeter Hugelshofer hebben het werk van de penningmeester 
gecontroleerd en de boeken in orde bevonden. Gerard overhandigt het rapport van de 
kascommissie en stelt voor de penningmeester, met hartelijke dank voor zijn gevoerd 
beheer, décharge te verlenen.  
 

8. Décharge bestuur en kascommissie voor de jaren 2019 en 2020 
Met algemeen applaus wordt aan bestuur en kascommissie décharge verleend. 
De voorzitster bedankt het bestuur en de kascommissie voor hun werkzaamheden. 

  
9. Begrotingen voor de jaren 2021 en 2022 

De penningmeester heeft weer een verlies van Fr. 20’700,-- begroot. Als de leden weer  
Fr. 22’000,-- bijdragen, zal dit zo blijven. De begrotingen worden zonder vragen en met 
algemene stemmen aangenomen. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor zijn 
werk. 
 

10. Verkiezing bestuursleden 
Hans Heezen, Ank Wiedemann en Thea Buser worden eenstemmig herkozen. 
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11. Verkiezing lid kascommissie  
Gerard Kerst stelt zich helaas niet meer herkiesbaar. Gelukkig is Piet Spaak bereid tot de 
kascommissie toe te treden. Hij wordt eenstemmig gekozen. 
 

12. BC en website 
Het Briefcontact verschijnt nog maar 3 keer per jaar en wel viermaandelijks op de 15e dag 
van de maanden maart, juli, en november. Kopij graag voor de 20e van de voorgaande 
maand insturen. Lida wordt hartelijk bedankt voor haar BC werk. Jan van den Eijkel wordt 
hartelijk bedankt voor het onderhouden van de website en het informeren van de leden per 
e-mail wanneer bijeenkomsten uitvallen vanwege corona. 

  
13.  Rondvraag en sluiting 
 Het is nog niet zeker of het NEV weekeinde in het voorjaar door kan gaan. De kerstdienst 
 zal in Dagmersellen plaatsvinden, omdat Hägendorf vanwege corona niet beschikbaar is. 
 De collecte, voor St Petersburg, heeft SFr 757,- opgebracht. Cora bedankt daarvoor en 
 vertelt nog wat over de gang van zaken aldaar. De familie Prins wordt hartelijk bedankt 
 voor de koffie en broodjes. 
 Hiermede wordt de vergadering om 14:45 uur gesloten. 
 
 
 Pfäffikon, 06.11.2021/Anja Oberholzer 


