
Notulen online jaarvergadering Jeugdbond d.d. 21 mei 2021 
 

 

1. Opening door ds. H. Brons, voorzitter van de Jeugdbond 

De voorzitter opent de vergadering, leest Psalm 31:16-20 en gaat voor in gebed. Daarna spreekt ds. 

Brons een kort openingswoord over het Schriftgedeelte. Iedereen wordt hartelijk welkom geheten op 

deze bijzondere jaarvergadering, die voor de tweede keer online wordt gehouden in verband met de 

coronacrisis. 

 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 8 oktober 2020 

De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. 

 

3. Uitslag bestuursverkiezing 

In verband met corona is de bestuursverkiezing online gehouden, voorafgaand aan de jaarvergadering. 

Ds. R.A.M. Visser was aftredend, hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. De Jeugdbond heeft hiervoor 

een enkelvoudige voordracht gedaan. Ds. J.B. Huisman is in zijn plaats gekozen. Ook Huib Kranendonk 

was aftredend, hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Zijn tegenkandidaat was Linco Nieuwenhuyzen. 

Huib Kranendonk is door de leden opnieuw gekozen.   

 

4. Presentatie jaarverslag 2020 door L.A. Kroon, directeur van de Jeugdbond 

 

Jaarverslag 2020 

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 2020 startten twee nieuwe collega’s bij de Jeugdbond: Gerjan van der Jagt als 

communicatieadviseur (januari) en Joline van den Ende als -12 jeugdwerkadviseur en coördinator 

KGJO (maart). 

 

Financieel verslag 2020 

De exploitatie over 2020 sloot met een positief resultaat van ongeveer € 62.000. In de begroting was 

rekening gehouden met een tekort van € 98.000. De belangrijkste oorzaken voor het verschil zijn de 

kostenbesparende maatregelen, de uitgestelde invulling van de vacature, de NOW-regeling en de 

meevallende opbrengsten uit fondsenwerving. Er zijn geen vragen over het financieel verslag. Het 

verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

5. #JBGG2021 

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. 
 

Meer dan ooit hebben jongeren een gemeente nodig die om hen heen staat. Zoals volwassen olifanten 

om hun jongen heen gaan staan als er gevaar dreigt, zo moeten we schouder aan schouder om onze 

jongeren heen staan. We zien het als onze opdracht om gemeenten daarin te ondersteunen.  

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

7. Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten met gebed. 


