Verslag van de op donderdag 5 april 2017 gehouden ledenvergadering van het Contact Christen Agrariërs
te Barneveld.

De vergadering vond dit jaar, evenals in voorgaande jaren, weer op locatie plaats. Dit keer was gekozen voor het
Aeres MBO Barneveld aan de Barnseweg te Barneveld.
Voorzitter Jan Overeem opent deze vergadering omstreeks 19.45 uur en heet circa 25 leden van harte welkom op
deze vergadering. Hij leest uit Handelingen 18 vers 1-8 een toepasselijk gedeelte in deze tijd in de week na
Pasen. God wekt ons als mensen uit onze winterslaap. Het lijden en de opstanding zijn elementen die in dit
bijbelgedeelte aan de orde komen, Jezus is ook voor ons gekruisigd. Laten we als CCA ook een voorbeeld voor
anderen mogen zijn!
Vervolgens gaat de voorzitter voor in gebed. Hij verklaart deze ledenvergadering voor geopend. Het
agendavoorstel voor deze vergadering zal gevolgd worden. Een aantal leden heeft bericht gestuurd van
verhindering voor het bijwonen van deze vergadering. Beleidsmedewerker Wiggele Oosterhoff heeft vanavond
verplichtingen bij zijn werkgever in Dronten, pr-medewerkster Elseline Wildeboer is wegens ziekte niet in de
gelegenheid om op de ledenvergadering aanwezig te zijn.
Het verslag van de op 6 april 2017 gehouden ledenvergadering, samengesteld door Arie van der Vliet, wordt
ongewijzigd goedgekeurd. Dat geldt ook voor het door secretaris Elbert Wijnne geschreven jaarverslag over het
jaar 2017. De vergadering keurt beide verslagen ongewijzigd goed. Naar aanleiding van het jaarverslag geeft de
heer Hoogendoorn aan, dat er op 10 november vorig jaar een uitstekend geslaagde Landelijke Dag is gehouden.
Op die dag werd er echter geen psalm in de oude berijming gezonden. De voorzitter deelt mee, dat dit aspect ook
in de ontvangen evaluatieformulieren genoemd is. Dit punt van aandacht nemen we mee bij het voorbereiden van
de landelijke dag voor 2018 en volgende jaren. Voorzitter Overeem deelt mee, dat de landelijke dag in 2018 op
vrijdag 9 november in De Aker in Putten gehouden zal worden. De komende maanden zal er gewerkt worden aan
invulling van die dag.
Arie van der Vliet presenteert vervolgens de balans per 31 december 2017 en het overzicht van inkomsten en
uitgaven over het jaar 2017. Dankzij een bijdrage van de Kring Gouda is het mogelijk geweest om het jaar 2017
met een klein positief saldo af te sluiten. Het vermogen van de vereniging per het einde boekjaar 2017 bedraagt €
22.379. De begroting voor het jaar 2017 sloot af met een geraamd tekort van € 2.880,=. Een aantal vragen met
betrekking tot de gepresenteerde cijfers over het jaar 2017 wordt tot tevredenheid van de aanwezigen
beantwoord.
Het ledenaantal is ten opzichte van het jaar 2016 licht gedaald. Het CCA bestaat nu ruim 20 jaar, bij de start van
de vereniging was een aantal leden reeds de leeftijd van 60 jaar gepasseerd, ook die leden zijn inmiddels ruim 20
jaar ouder geworden, hebben hun bedrijf overgedragen of zijn overleden. Vaak een reden om het lidmaatschap
van de organisatie te beëindigen. Binnen het bestuur zullen de komende maanden plannen ontwikkeld worden
om tot een nieuwe vorm van ledenwerving, die met name de jongeren zal aanspreken, te komen.
De kascommissie, bestaande uit de heren Dunnink uit Koekange en Bondt uit Aalten, heeft de gevoerde
administratie over het jaar 2017 beoordeeld en daarbij geconstateerd, dat de gepresenteerde cijfers een
aansluiting te zien geven met de in de administratie vastgelegde gegevens. De leden van de kascommissie
stellen voor om de penningmeester te déchargeren voor het in 2017 gevoerde financiële beheer. De aanwezige
leden nemen dit voorstel unaniem over.
De heer Dunnink is dit jaar aftredend, de heer Bondt is bereid gevonden om ook het komende jaar deel uit te
maken van de kascommissie. De heer E. Blaauwendraad uit Hollandsche Rading stelt zich beschikbaar als lid
van de kascommissie voor het beoordelen van de administratie over de jaren 2018 en 2019.
Vervolgens geeft de administrateur een toelichting op de begroting voor het jaar 2018. Bij de opzet van deze
begroting is ervan uitgegaan om voor het jaar 2018 een contributieverhoging van € 5 per lid door te voeren. De
begroting over het jaar 2018, waarin de aanpassing van de contributie is verwerkt, sluit af met een nadelig saldo
van € 2.840. De voorzitter merkt op, dat de contributie de laatste 4 jaar niet verhoogd is. Ook het CCA heeft met
een kostenstijging te maken, vandaar het voorstel van het bestuur om de contributie voor 2018, zoals vorig jaar
reeds is aangekondigd met € 5 te verhogen.
Het vermogen per einde 2017 vormt een voldoende buffer voor de financiële huishouding van het CCA in 2018.
De vergadering stemt unaniem in met de begroting voor het jaar 2018. Ook in 2018 zal er geen verplichte
bijdrage gevraagd worden voor de deelname aan landelijke dag. In het voorbereidingstraject voor die landelijke
dag zal wel duidelijk aangegeven worden, wat de kosten zijn om die dag te kunnen organiseren. Aan de
bezoekers van die dag zal dan gevraagd worden om hun vrijwillige bijdrage hierop af te stemmen.
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Bij het agendapunt verkiezingen neemt vicevoorzitter Jan den Boer de leiding van de vergadering over. Volgens
het rooster van aftreden zijn dit jaar de bestuursleden Jan Overeem en Frans Hoogendoorn aftredend en
herkiesbaar voor resp. een tweede en derde termijn. Vanuit de leden zijn er geen namen van tegenkandidaten
ingediend. Beide heren zijn bereid om hun lidmaatschap van het CCA-bestuur te continueren. De aanwezige
leden stemmen hier van harte mee in. Jan Overeem bedankt mede namens Frans Hoogendoorn voor het in hen
gestelde vertrouwen. Vervolgens neemt Jan Overeem de leiding van de vergadering weer over om afscheid te
kunnen nemen van Teus Spijker uit Steenwijkerwold. Gedurende een lange reeks van jaren (3 termijnen van 4
jaar) is Teus als vertegenwoordiger van de regio Overijssel lid van het CCA-bestuur geweest. Eerst als algemeen
bestuurslid, vervolgens als penningmeester. Teus laat zich typeren als “een druk baasje” die op vele fronten
binnen het CCA actief is geweest en ook nog wel zal blijven bij de geleidelijke overdracht van zijn vele activiteiten.
De organisatie van de beurzen, het coördineren van de agenda, het aantrekken van adverteerders voor de
agenda en voor Verbinding behoorde tot zijn aandachtsvelden.
Teus wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging, als dank voor bewezen diensten worden aan hem een
VVV-bon en een boek over de historie van de landbouw overhandigd. Echtgenote Janny ontvangt een fraaie
bloemenattentie. In zijn dankwoord geeft Teus aan dat hij altijd met plezier zijn werkzaamheden voor het CCA in
een goede sfeer heeft mogen verrichten. De afstand tussen zijn woonplaats Steenwijkerwold en de plaats waar
de activiteiten van het CCA plaats vonden nam hij dan op de koop toe. Teus wenst het CCA alle goeds toe voor
de toekomst.
Ter vervulling van de vacature Spijker binnen het bestuur is de heer Jouk Dunnink uit Koekange bereid gevonden
om toe te treden tot het bestuur. Vanuit de leden zijn er geen namen van tegenkandidaten ingediend. Dunnink
geeft aan, dat hij al een aantal maanden heeft meegelopen in het bestuur en dat hij daarbij heeft mogen
constateren, dat de sfeer binnen het bestuur prima is. De vergaderingen verlopen in goede harmonie. De
aanwezige leden stemmen unaniem in met de benoeming van Jouk Dunnink als bestuurslid van het CCA. Op een
van de volgende bestuursvergaderingen zal dan nog verder gesproken worden over de taakverdelingen binnen
het bestuur.
Bij het agendapunt bestuursmededelingen vraagt bestuurslid Arie Kalisvaart nog specifieke aandacht voor de
jongeren. Wat kan het CCA voor de jongeren betekenen. Hoe kunnen we een verbinding leggen met deze
categorie, hoe kunnen we eraan bijdragen dat jongeren zich ook thuis gaan voelen binnen het CCA. Een punt van
aandacht voor het bestuur.
Voorzitter Overeem deelt mee, dat zowel Wiggele Oosterhoff als Elseline Wildeboer hun draai binnen het CCA
hebben gevonden. De samenwerking verloopt op een plezierige wijze.
Jan den Boer maakt de aanwezigen deelgenoot van zijn ervaringen als coördinator van de Pastorale Agrarische
Coaching binnen het CCA. Mede naar aanleiding van artikelen in het Fries Dagblad en in het Nederlands
Dagblad is een relatief groot aantal vragen voor begeleidingstrajecten ontvangen. Jan geeft aan, dat het mooi en
dankbaar werk is om dit onderdeel te mogen begeleiden. De gesprekken zijn soms heftig en pittig. In
voorkomende gevallen wordt dan weer gebruik gemaakt van de diensten van externe adviseurs. Met zekere
regelmaat worden de opgedane ervaringen binnen het bestuur gedeeld.
Tijdens het agendapunt wat verder nog aan de orde moet komen merkt de heer Herman Hoogendoorn op, dat er
nog vrij veel oude informatie op de website van het CCA te vinden is. De voorzitter geeft aan, dat Elseline
Wildeboer het actualiseren van de website in haar takenpakket heeft. In overleg met de bouwer van de site zal
bekeken worden of het zinvol is om de structuur van de site aan te passen.
Daarna sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de ledenvergadering af. Na een korte pauze zijn de de
aanwezige CCA-leden in de gelegenheid om onder leiding van voorzitter Jan Overeem, die als docent aan Aeres
verbonden is, een gedeelte van het scholencomplex te bezichtigen.
Na afloop van het bezoek aan de school is er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
wat na te praten. Omstreeks 22.45 uur wordt ook het informele gedeelte van deze voorjaars – ledenvergadering
afgesloten.
Dank ook aan de leiding van de school voor de mogelijkheid om deze voorjaars – ledenvergadering op de locatie
van de school te mogen houden.

Barneveld, april 2018.
Arie van der Vliet, administrateur CCA Nederland
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