BESTUURSVERGADERING JV SOLA
GRATIA: OPENBARE AANDACHTSPUNTEN
SEIZOEN ’14/’15
BESTUURSVERGADERING 1

10 SEPTEMBER 2014






De Redactie bekijkt verschillende aanbiedingen om de kosten van het drukwerk in te perken.
Komend seizoen willen we de inhoudelijke lijn van de HGJB weer volgen.
o We hebben een aantal van de door de HGJB aangedragen thema’s gekozen om in ons rooster
op te nemen. Daarnaast zal er ruimte voor vrije thema’s zijn
o Ook dit seizoen willen we weer proberen om een groot thema te verdelen over twee
bijeenkomsten, zoals dat afgelopen seizoen met Pasen gebeurd is.
o We willen benadrukken dat hulp van JV’ers essentieel is bij het voorbereiden van avonden, en
zorgen dat er een rooster ophangt waar ze zichzelf makkelijk op kunnen intekenen.
Het jaarrooster is nog niet helemaal ingevuld. Volgende bestuursvergadering zal dit worden afgerond.
De oude website van de JV is komen te vervallen en de nieuwe website is inmiddels online. De site is
te vinden op http://www.jvsolagratia.nl/

BESTUURSVERGADERING 2

29 OKTOBER 2014



De JV is benaderd door twee andere jeugdverenigingen (één uit Delft en één uit Leerdam) voor een
uitwisseling. Er zijn nog geen concrete besluiten genomen, en de gesprekken lopen nog.
Vanaf komend seizoen wordt er een nieuwe functie in het leven geroepen bij de JV, die waarschijnlijk
de naam webmaster zal gaan krijgen. Degene die hiervoor aangesteld wordt, zal verantwoordelijk zijn
voor de digitale huishouding van de JV. Denk aan het onderhouden van het technische gedeelte van
onze website, fotogalerij en archief.

BESTUURSVERGADERING 3

30 DECEMBER 2014


Helaas moet de redactie voortijdig afscheid nemen van Arien, die om gezondheidsredenen moet
stoppen. We gaan proberen zijn plek zo snel mogelijk op te vullen. Om die reden hopen we tijdens de
JV Avond op 10 januari 2015 te stemmen voor een nieuw commissielid in de redactie.

BESTUURSVERGADERING 4

22 JANUARI 2015






Om beter overzicht bij te kunnen houden wat de opkomst is op JV avonden, wordt vanaf nu ook de
aanwezigheid bijgehouden op bijzondere avonden zoals praiseavonden, recreatieve TAC avonden en
de nieuwjaarsavond.
Er is een vervanger gevonden voor Arien de Groot. Deze zal op het Jeugdweekend bekend gemaakt
worden. (Update: Het gaat om Jan-Joost Heurter. Hij maakt per direct deel uit van de Redactie en zal
vooral op het gebied van internet en media ingezet gaan worden.)
Omdat het belangrijk is dat alle begeleiders op de JV avonden voldoende parate kennis hebben, is
besloten om hen voortaan de Bijbelstudies in de week voorafgaand aan de JV avond toe te sturen,
zodat zij zich, waar nodig, extra voor kunnen bereiden op het thema van die avond.
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Rond het Jeugdweekend wordt er een enquête gehouden onder de JV leden, om te bepalen op welke
vlakken de JV al goed scoort en waar het nog beter zou kunnen.
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SEIZOEN ’13/’14
BESTUURSVERGADERING 1

10 SEPTEMBER 2013






Remco Hakkert en band willen nog eens bij ons langskomen in de kerk. Als bestuur denken we erover
na of we dat nog een keer vanuit de JV willen organiseren, en vragen de kerkenraad of er überhaupt
toestemming voor is. We willen in ieder geval ook een eigen praiseavond opzetten.
Kunst van Kamperen is niet zo’n succes geworden dit jaar. De volgende keer moet er beter op een
aantal zaken gelet worden, wil KvK aanslaan. Dit zijn
o Eerder beginnen
o Betere communicatie, rondom organisatie en financiering
o Vaste kern hebben, die de hele week kan
o Een goede KvKommissie samenstellen
Komend seizoen willen we de inhoudelijke lijn van de HGJB weer volgen.
o We hebben een aantal van de door de HGJB aangedragen thema’s gekozen om in ons rooster
op te nemen. Daarnaast zal er ruimte voor vrije thema’s zijn
o We willen dit seizoen proberen om één thema over twee opvolgende JV avonden te verdelen,
om te kijken of we op deze manier dieper op een onderwerp in kunnen gaan, en om te kijken
of het invloed heeft op de opkomst. Het thema van de avonden is ‘Waarom moest Jezus
sterven’, en de avonden vinden achterin het seizoen pas plaats.
o We willen benadrukken dat hulp van JV’ers essentieel is bij het voorbereiden van avonden, en
zorgen dat er een rooster ophangt waar ze zichzelf makkelijk op kunnen intekenen.

BESTUURSVERGADERING 2

31 OKTOBER 2013








Er is goedkeuring van de kerkenraad rondom Remco Hakkert, maar alleen als we als JV de organisatie
en verantwoordelijkheid op ons nemen. Dat willen we als bestuur alleen doen als er bestuursleden bij
de organisatie betrokken zijn. Ard-Jan en Rolf hebben die taak op zich genomen. 17 mei zal Remco
Hakkert hier in de kerk zijn, en iedereen (dus ook mensen uit andere kerken, of wat dan ook) is
welkom.
Het Buddyproject kent een goede start. Enige minpuntje is dat we moeilijk onderscheid konden
maken tussen wie er wel of geen buddy+ toegewezen moest krijgen. De lijn die we nu aanhouden is
dat op de startavond ieder nieuw gezicht een buddy+ krijgt. Verder houden we door het hele seizoen
in de gaten of er nieuwe JV’ers bijkomen, en wijzen die dan ook een buddy+ toe.
We hebben het idee dat we een aantal trouwe JV’ers kwijtraken/kwijtgeraakt zijn. Volgende
vergadering gaan we de ledenlijst erbij houden en kijken wie we concreet op het oog hebben.
De JWC heeft de locatie en het thema voor het Jeugdweekend bepaald. In de loop der tijd zal dit aan
de rest van het bestuur en alle leden bekend gemaakt.
14 mei 2014 willen we weer een Algemene Ledenvergadering. Hier heeft iedereen de kans om zich uit
te spreken over de gang van zaken op JV, en zullen naar verwachting de nieuwe commissieleden voor
seizoen ‘14/’15 geïntroduceerd worden.
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BESTUURSVERGADERING 3

10 DECEMBER 2013


We hebben een aanbod gekregen van Stichting Agape, die ons een voorlichting wil geven over
geloven op (hoge)school en universiteit. We gaan op dit aanbod in, en kijken hoe en wanneer we dit
als JV avond willen laten organiseren.

BESTUURSVERGADERING 4

20 JANUARI 2014








Stichting Agape zal ons op 10 mei aanstaande komen bezoeken, en voor ons een presentatie
verzorgen over ‘De Grote Opdracht’, het spreken over het evangelie in een moeilijke of uitdagende
omgeving.
Op verzoek van de kerkenraad is één van onze muzikale activiteiten van de planning geschrapt. Dit
betreft de Praiseavond van 31 mei aanstaande. Het bezoek van Remco Hakkert op 17 mei gaat wel
door.
Er is een nieuw beleid opgesteld rondom de deelname aan het Jeugdweekend. Tot op heden bestond
er namelijk een grijs gebied om personen toegang te verlenen tot het Jeugdweekend. Met de nieuwe
maatregelen hopen we onduidelijkheid te voorkomen, en een eerlijker beleid te kunnen voeren.
Als bestuur vinden we het een goed idee om met ingang van komend seizoen de functie van secretaris
weer nieuw leven in te blazen. Dit betekent dat vanaf komend seizoen het bestuur zal bestaan uit 10
personen, inclusief de begeleiders. De secretaris zal bij de stemmingsronde aan het eind van het
seizoen gekozen gaan worden.

BESTUURSVERGADERING 5

3 MAART 2014





We hebben het algemene reglement van de Jeugdvereniging herschreven om het beter te laten
functioneren in de huidige setting. Op de algemene ledenvergadering 14 mei a.s. zal het
gepresenteerd worden aan alle leden, mits de Jeugdcommissie akkoord is gegaan met de wijzigingen
die we aangebracht hebben. We zijn blij dat we dit proces na ongeveer twee jaar tot een goed eind
hebben kunnen brengen.
Er zijn wat moeilijkheden gesignaleerd in de overgang van het Baken naar de TAC/JV. Vanuit het
bestuur proberen we hier samen met de leiding van het Baken aan te werken.
Mededelingen aangaande activiteiten:
o 12 april a.s. zal er gestemd worden voor de vrijgekomen plaatsen in de commissies en het
bestuur. Tot nu toe zijn de volgende vacatures bekend:
 Twee plaatsen in de TAC
 Twee plaatsen in de JWC
 Penningmeester
 Secretaris
o De dominees hebben gevraagd of de JV wil deelnemen aan de Passieavond van 16 april a.s.
Net als voorgaande jaren zullen we dit doen door een lied te zingen. We hopen dat we ook dit
jaar weer een mooie opkomst en avond mogen hebben.
o Op 30 maart a.s. zal er een preekbespreking plaatsvinden in de Rehobothkerk, naar
aanleiding van een preek van dominee Mensink op die dag. Ook de JV is van harte
uitgenodigd, en een aantal JV’ers hebben al toegezegd te zullen helpen in de organisatie van
deze preekbespreking.
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Bestuursvergadering 6

22 APRIL 2014



Er is contact gelegd tussen het Baken en de TAC/JV. Binnenkort hopen beide partijen met elkaar in
gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing.
Naar aanleiding van de ingediende stemmen op 12 april zijn er voor alle vacatures kandidaten
gevonden. Deze worden benaderd, en bekend gemaakt op de algemene ledenvergadering van 14 mei
aanstaande.

Bestuursvergadering 7

3 APRIL 2014








De inspanningen om de JV avonden rond 20.15 te laten beginnen slaan aan. Het lukt steeds beter om
de avonden op tijd te starten, en dus ook op tijd af te kunnen sluiten.
In overleg met het Baken en de Clubcoördinator is bepaald dat de leeftijdsgrenzen voor de JV gelijk
zijn getrokken met het systeem van de clubs. Dit houdt in dat de groep die voor het tweede jaar op
het Baken zit, het hele seizoen naar de TAC mag komen. Het seizoen daarna is deze groep welkom op
JV.
Er is besloten om het Buddy-project volgend jaar weer een kans te geven. De leerpunten van dit
seizoen zijn opgepakt en worden meegenomen naar volgend seizoen.
Volgend jaar zal de Algemene Ledenvergadering (ALV) ingepland worden in maart i.p.v. mei. Op deze
manier proberen we meer mensen te bereiken, omdat er nu weinig opkomst is mede door de
examens in mei. Uiteraard kan in mei nog niet de nieuwe samenstelling van de commissies bekend
gemaakt worden. Dit zal op een ander, nog nader te bepalen, moment gebeuren.
Om beter bij te houden wie we missen, zal er op elke bestuursvergadering kort besproken worden
wie we gemist hebben, en zal er getracht worden contact met deze personen op te nemen. Uiteraard
verwachten we hier betrokkenheid bij van alle JV’ers.
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