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BESTUURSVERSLAG STICHTING RUIMZICHT JAAR 2017
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 2017
Het bestuur van Stichting Ruimzicht was per 31 december 2017 als volgt samengesteld:
Ynte de Groot, voorzitter
Anne Folkertsma, secretaris
Ruben van der Graaf, penningmeester
Gerrit van Meijeren, lid
Peter Verhoeff, vicevoorzitter
Anne Post, lid
Marleen Blootens, lid
Martijn de Ruiter, student-lid
Als adviseurs van het bestuur woont de staf van Stichting Ruimzicht de bestuursvergadering
bij, te weten:
Florida de Kok, convivium-pastor
Henk Wijnbergen, chef de bureau
In februari 2017 heeft het bestuur afscheid genomen van interim-voorzitter Dick Steenks.
Ruimzicht is Steenks zeer erkentelijk voor alles wat hij heeft gedaan
Bestuursvergaderingen 2017
In het jaar 2017 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 Stichting Ruimzicht.

Het bestuur van Stichting Ruimzicht heeft in 2017 op navolgende data vergaderd:
1. 107e
2. 108e
3. 109e
4. 110e
5. 111e
6. 112e

13-2-2017
27-3-2017
15-5-2017
5-7-2017
21-8-2017
13-11-2017

Vergadering Raad van Toezicht en Bestuur 21-8-2017
De studentenraad is in het jaar 2017 driemaal in vergadering bijeen geweest. Op 21 juni
2017 was dit gezamenlijk met een afvaardiging van het bestuur. Namens het bestuur waren
aanwezig voorzitter De Groot en penningmeester Van der Graaf.
Conviviumdag 1-4-2017 te Utrecht (namens bestuur Van Meijeren aanwezig)
De jaarlijkse bestuurs-beraadsdag vond plaats op 5-7-2017 te Groningen. De lunch werd
genoten in convivium Casa Mundo.
Bestuurlijke zaken
In het afgelopen jaar heeft het bestuur getracht ondersteunend aanwezig te zijn en heeft
het het uitvoerende en directieve gedeelte overgelaten aan de stafleden, te weten Henk
Wijnbergen (chef de bureau) en Florida de Kok (convivium-pastor). Hanneke Verschoor
(administratief medewerker) heeft ondersteunende werkzaamheden voor de stafleden
uitgevoerd.
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 Pakhuis London



Het (vervolg) van coaching en begeleide intervisie voor predikanten



Publiciteit en werving, genereren van extra inkomsten



Op de beraadsdag:


Christelijke gemeenschapsvorming

Theoloog en filosoof Gerko Tempelman nam ons mee bij vragen over tendensen op het
gebied van christelijke gemeenschapsvorming, over de plaats van convivia hierin en de
uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden voor Ruimzicht en haar convivia.

Personele ontwikkelingen
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De contracten met de medewerkers zijn ongewijzigd gebleven.
Beleid
Er is besloten door te gaan met het coachingsproject; tot maximaal 20 trajecten kunnen
financiële steun van Ruimzicht ontvangen.
De Protestantse Kerk in Nederland is gestopt met het geven van werkbegeleiding. Daarom
kijkt het bestuur van Ruimzicht of en zo ja op welke wijze Ruimzicht hier een rol in kan gaan
spelen in de toekomst.
De nieuwe, meer intensieve en gerichte wijze van fondsenwerving is in 2017 gestart. Er zijn
verschillende institutionele fondsen aangeschreven en ook is er begonnen met een nieuwe
opzet voor particuliere fondsenwerving. Alle personen die een band hebben met Ruimzicht
hebben een brief ontvangen waarin werd opgeroepen om te doneren.
Wat betreft de convivia wordt er zoveel als mogelijk ingezet op duurzaamheidsbevorderende
investeringen.
Tijdens de bestuursvergaderingen kreeg ook de financiële positie van Stichting Ruimzicht de
nodige aandacht.
Het aanstaand lustrum in 2018, als het 150-jarig bestaan van Ruimzicht wordt herdacht, had
uiteraard ook de aandacht van het bestuur.
Financieel beleid
Zie het Financiële Verslag over 2017
mei 2018,
Anne Folkertsma, secretaris.

Voor het financiële beleid over 2017:
Ruben van der Graaf, penningmeester,
Henk Wijnbergen, chef de bureau.

