Notulen jaarvergadering Jeugdbond d.d. 24 mei 2019
1. Opening door ds. H. Brons, voorzitter van de Jeugdbond
De vergadering wordt begonnen met het zingen van Psalm 46: 1 en 4. De voorzitter leest Lukas 15:
11-24 en gaat voor in gebed. Daarna spreekt ds. Brons een kort openingswoord over het
Schriftgedeelte. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten.
2. Notulen jaarvergadering d.d. 1 juni 2018
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd.
3. Uitslag bestuursverkiezing
De kandidaten worden voorgesteld. Het stembureau is vastgesteld. E.J. Nieuwenhuis wordt herkozen
als algemeen bestuurslid. Hij aanvaardt zijn verkiezing.
4.

Presentatie jaarverslag 2018 door L.A. Kroon, directeur van de Jeugdbond

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag geeft een overzicht van al het werk wat de Jeugdbond in het achterliggende jaar
heeft gedaan. Het landelijke jeugdwerk mocht goede voortgang hebben.
Personeel
In 2018 zijn drie nieuwe collega’s in dienst getreden: Marieke de Groot-Schalk per 1 mei als
communicatiemedewerker, Martine van Hartingsveldt per 1 september als eindredacteur van Daniël
en Jeroen Kriekaard per 1 oktober als jeugdwerkadviseur. Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van collega’s Aline van de Maat en Sjaak Jacobse. Dirk-Jan Nijsink is van functie veranderd en is nu
+16 jeugdwerkadviseur.
Financieel verslag 2018
Het financieel resultaat is positief, dit komt onder andere door lagere personeelskosten vanwege
openstaande vacatures en hogere opbrengsten uit fondsenwerving. De actie ‘geloofwaardig
onderwijs’ heeft € 661.615,56 opgebracht. Er zijn geen vragen over het financieel verslag. Het verslag
wordt door de vergadering goedgekeurd.
5. #JBGG2020
Het werk onder de jongeren van de kerk doen we vanuit het verlangen dat jongeren de Heere leren
kennen. Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die
Gij gezonden hebt, sprak Jezus tot Zijn Vader (Joh. 17:3). Van daaruit zijn we dienstbaar aan de kerk,
door jongeren aan het Woord en de gemeente te verbinden.
De Jeugdbond spitst de komende jaren het beleid toe op de volgende belangrijke punten:
• Gemeentebreed werken; de gemeenten meer begeleiden in de zorg voor alle jongeren.
• Aandacht voor ouders; naast aanbod van eigen activiteiten vooral samenwerking met andere
organisaties binnen het Platform Toerusting (KGJO).
• Jongerenplatform; inzet op herkenbaar en betrouwbaar jongerenplatform dat jongeren
inspireert en toerust rond geloofsthema’s.
• Themagericht werken; thema’s via allerlei kanalen communiceren met verschillende
doelgroepen.
In 2019 worden deze speerpunten nader uitgewerkt.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Sluiting
Na het zingen van Psalm 22 : 16 wordt de vergadering gesloten.

