BESTUURSVERSLAG STICHTING RUIMZICHT JAAR 2020
Doelstelling van de s ch ng
De s ch ng 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 federa e of
anderszins nauwe banden aan te gaan met andere kerkgenootschappen zullen deze binnen
de doelen van de s ch ng 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 tradi e kunnen oefenen; tot deze jongeren behoren met
name degenen die voor de theologische studie gekozen hebben als weg naar een toekoms g
beroep.
De s ch ng kan ac viteiten verrichten die met het vorenstaande verband houden en daartoe bevorderlijk kunnen zijn, één en ander in ruime zin.

Samenstelling bestuur 2020
Het bestuur van S ch ng Ruimzicht was per 31 december 2020 als volgt samengesteld:
Ds. Y.C. de Groot, voorzi er
Ds. P. Verhoe , secretaris
Dhr. R.V. van der Graaf, penningmeester
Ds. J.M. Post
Mw. Ds. M. Blootens
Mw. E.M. Vijverberg, studentbestuurslid
Mw. Mr. J.C. Zweistra-Immink
Dr. M. van der Meulen
Als adviseurs van het bestuur woont de staf van S ch ng Ruimzicht de bestuursvergadering bij, te
weten:
Mw. Ds. F.A.H.A de Kok, Ruimzicht predikant
Dhr. H. Wijnbergen, chef de bureau
Mw Y. Hogenkamp, management assistent

Bestuursvergaderingen 2020
In het jaar 2020 bleek de vergaderfrequen e van voorgaande jaren vanwege de beperkingen die het
Coronavirus met zich meebracht niet haalbaar. Om dezelfde reden vonden de vergaderingen deels
digitaal plaats. Het bestuur van S ch ng Ruimzicht vergaderde in 2020 op:
123e
124e
125e
126e

3 maart
13 mei
25 augustus
27 oktober

De gezamenlijk vergadering van Raad van Toezicht en Bestuur vond digitaal plaats op 13 mei.
De studentenraad kwam in 2020 ook alleen digitaal bijeen. Er werden vooral ervaringen uitgewisseld
rond de vraag hoe de corona- jd op verantwoorde wijze door te komen. Door de bijzondere
omstandigheden vond de jaarlijkse conviviumdag ook on-line plaats.
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De jaarlijkse beraadsdag van het bestuur vond plaats op 25 augustus 2020. Het was gelukkig
verantwoord om fysiek samen te komen. De staf had een loca e geregeld die het mogelijk maakte
om dit ‘corona-proof’ de doen. Tegen de achtergrond van ontwikkelingen in de PKN in het denken
over het ambt van predikant werd indringend gesproken over de toekomst van de Ac e Late
Roepingen.

Bestuurlijke zaken
Er waren in 2020 geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur van de S ch ng.
Convivia
Aan de hand van de agenda van de Studentenraad valt op te maken welke thema’s door het jaar
heen spelen. Extra aandacht was er voor het welzijn van de studenten in corona- jd.
Coaching
De afspraken met verzekeringsbemiddelaar Dominass blijken goed en plezierig te werken. Er was
goed overleg met de coaches die door Ruimzicht worden ingeschakeld.
Ak e Late Roepingen
Zoals hierboven vermeld beraadt het bestuur zich op de toekomst van de Ac e Late Roepingen. In
2020 werd steun verleend aan een nieuwe aankomende predikant
AVG
S ch ng Ruimzicht verwerkt persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig mee om. In verband met de
wet Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn alle relevante gegevens geïnventariseerd. Er
wordt een privacy statement vastgesteld, aanbevelingen geformuleerd en een verwerkingsregister
ontwikkeld. Bestuursleden en medewerkers van Ruimzicht ondertekenen een verklaring van geheimhouding. Een toestemmingsformulier met betrekking tot beeldmateriaal is beschikbaar. De AVG hee
dit verslagjaar blijvende aandacht.
Begeleide intervisie
Er waren enkele ervaringen met het aanbieden van deze nieuwe vorm van ondersteuning van het
werk van predikanten. Deze ervaringen worden in 2021 geëvalueerd.

Personele ontwikkelingen

De contracten met de drie sta eden zijn ongewijzigd gebleven.

Financieel beleid

Tijdens de bestuursvergaderingen kreeg uiteraard ook de nanciële posi e van S ch ng Ruimzicht
de nodige aandacht. Zie voor details het Financiële Verslag over 2020
juni 2021,
ds Ynte de Groot, voorzi er
Voor het nanciële beleid over 2020:
Ruben van der Graaf, penningmeester,
Henk Wijnbergen, chef de bureau.
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