
 

BESTUURSVERSLAG STICHTING RUIMZICHT JAAR 2015 

 

Doelstelling van de stichting 

De stichting stelt zich ten doel: 

 a. het ondersteunen en begeleiden van personen die zich voorbereiden op het ambt 
van predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en het meewerken aan de goede 
uitoefening van dit ambt. In het geval de Protestantse Kerk in Nederland besluit door 
federatie of anderszins nauwe banden aan te gaan met andere kerkgenootschappen 
zullen deze binnen de doelen van de stichting betrokken worden. 

 b. het bevorderen van het in conviviaal verband samen leven en wonen van jongeren 
die een dagopleiding volgen aan een universiteit of hogeschool, opdat zij als 
gemeenschap de verbondenheid met de christelijke traditie kunnen oefenen; tot 
deze jongeren behoren met name degenen die voor de theologische studie gekozen 
hebben als weg naar een toekomstig beroep. 

De stichting kan activiteiten verrichten die met het vorenstaande verband houden en 
daartoe bevorderlijk kunnen zijn, één en ander in ruime zin. 

Samenstelling bestuur 2015 

Het bestuur van Stichting Ruimzicht was per 31 december 2015 als volgt samengesteld: 

Fabian Keijzer, voorzitter 
Anne Folkertsma, secretaris 
Ruben van der Graaf, penningmeester 
Gerrit van Meijeren, lid 
Elizabeth Post, lid 
Peter Verhoeff, lid 
Johanneke Klaassens, studentlid 

Als adviseurs van het bestuur woont de staf van Stichting Ruimzicht de bestuursvergadering 
bij, te weten: 

Florida de Kok, convivium-pastor 
Ella Mulder, chef de bureau. 

Bestuursvergaderingen 2015 

In het jaar 2015 is de vergaderfrequentie van voorgaande jaren gehandhaafd. Bij deze 
vergaderingen waren steeds twee adviseurs aanwezig, in casu de chef de bureau Stichting 
Ruimzicht en de convivium-pastor van de Stichting Ruimzicht.  

Het bestuur van Stichting Ruimzicht heeft in 2015 op navolgende data vergaderd: 

 1. 97
e

 vergadering 22-01-2015 

 2. 98
e

 vergadering  19-03-2015 

 3. 99
e

 vergadering  27-05-2015 



 4. 100
e

 vergadering 14-09-2015 

 5. 101
e

 vergadering 10-11-2015 
  

 
Vergadering Raad van Toezicht en Bestuur  27-05-2015 

Vergadering Studentenraad 19-05-2015 (namens bestuur Keijzer en Van der Graaf  aanwezig) 

Conviviumdag 28-03-2015 (namens bestuur Post aanwezig) 

De jaarlijkse bestuurs-beraadsdag vond plaats op 24-06-2015 in de Sacristie van de  Domkerk 
te Utrecht. De lunch werd genoten in convivium Tout Passe. 

 

Bestuurlijke zaken 

In het afgelopen jaar heeft het bestuur  getracht ondersteunend aanwezig te zijn en heeft 
het uitvoerende en directieve gedeelte overgelaten aan de stafleden, te weten Ella Mulder 
(chef de bureau) en Florida de Kok (convivium-pastor). Hanneke Verschoor (administratief 
medewerker) heeft ondersteunende werkzaamheden voor de stafleden uitgevoerd. Anne 
Weiland heeft zich op freelance-basis bezig gehouden met de coaching voor predikanten.  

 
Een overzicht van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest: 

 De werkverslagen van de convivium-pastor met daarin betrokken het reilen en zeilen 
van de convivia  

 De jaarverslagen van de convivia 

 Aktie Late Roepingen 

 Het Internationale Convivium Casa Mundo 

 De verbouwing/renovatie van convivium De Hooge Stoep 

 Profielschets bestuursleden 

 Het (vervolg) van coaching voor predikanten 

 Publiciteit en werving, genereren van extra inkomsten 

 Op de beraadsdag: 

 Coaching: ‘stip op de horizon’ 

 Convivia: ‘de relevantie van de convivia anno nu’ 

 

Personele ontwikkelingen 

De contracten met Florida de Kok, Ella Mulder en Hanneke Verschoor zijn ongewijzigd 
gebleven. Van de deskundigheid van Anne Weiland is op freelance-basis gebruik gemaakt.  

Ella Mulder heeft tijdens de september vergadering te kennen gegeven haar 
werkzaamheden te beëindigen tegen 1 juni 2016. Zij gaat dan met (iets vervroegd) pensioen.  

 



Beleid 

Het jaar 2015 was een jaar waarin het bestuur van Ruimzicht wederom het beleid dat in de 
voorgaande jaren ontwikkeld is in het kader van doelstelling (a) heeft kunnen (laten) 
uitvoeren.  

Na een aantal jaar waarin nieuw beleid is ontwikkeld was 2015 vooral een jaar waarin 
gekeken is naar wat er is ontwikkeld en hoe het staat met de uitvoering van het nieuwe 
beleid. 

Er is besloten door te gaan met het coachingsproject tot in elk geval maart 2016. Maximaal 
20 trajecten kunnen financiële steun van Ruimzicht ontvangen.  

Het bestuur heeft een profielschets voor het bestuur van Stichting Ruimzicht opgesteld.  
Omdat er veel verloop is binnen het bestuur is er in de profielschets vastgelegd welke 
expertise en competenties er nodig zijn om de kwaliteit van het bestuur van Ruimzicht te 
kunnen waarborgen.  

De renovatie en de doorstart van convivium De Hooge Stoep was in 2015 een terugkerend 
onderwerp tijdens bestuursvergaderingen.  
 
Tijdens de bestuursvergaderingen nam ook de financiële positie van Stichting Ruimzicht de 
nodige tijd en zorgen.  

 

 

Financieel beleid 
Zie het Financiële Verslag over 2015 

 

 

april 2016, 

 
Anne Folkertsma, secretaris. 

 

 

Voor het financiële beleid over 2015: 

Ruben van der Graaf, penningmeester, 
Ella Mulder, chef de bureau. 

 


