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Verslag van de op donderdag 11 april 2019 gehouden ledenvergadering van het Contact Christen 

Agrariërs 

De vergadering vond dit jaar, evenals in de vorige jaren, weer op locatie plaats. Dit keer was gekozen 

voor zorgboerderij Het Paradijs aan de Bielderweg in het buitengebied van Barneveld. 

 

Voorzitter Jan Overeem opent om 19.30 uur deze vergadering en heet circa 35 leden van harte 

welkom. Hij leest een gedeelte uit Lucas 23, geeft een toelichting bij het gelezen Bijbelgedeelte en 

gaat voor in gebed. Bericht van verhindering is ontvangen van de leden Bondt, De Kruif en Lam. 

De heer Lam heeft recent een operatie ondergaan en herstelt nu daarvan. Aan hem zoals groet 

vanuit het CCA een kaart gezonden worden. 

 

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de heer IJsbrand Snoeij, samen met zijn echtgenote 

Carolien is hij eigenaar van deze zorgboerderij. Hij vertelt een stukje van de geschiedenis van het 

ontstaan van deze boerderij, deze plaats heette aanvankelijk Nieuw Bylaer, dat betekent een open 

plek aan de rand van het bos. Vroeger heeft hier een klooster gestaan, de kloostermoppen uit 1350 

zijn op sommige plaatsen in de gebouwen nog zichtbaar. De vorige bewoners van deze boerderij, de 

familie Noorlander, had geen opvolging. Toen deed zich de mogelijkheid voor om hier te starten met 

het verlenen van zorg. Een aantal verbouwingen werd doorgevoerd, men biedt nu hier 

mogelijkheden voor dagopvang en voor het verlenen van zorg aan ouderen. Doordat hier het 

boerenleven nog praktisch uit gevoerd wordt voelt het hier niet aan als een zorginstelling. De 

bezoekers voelen zich vaak in deze voor hun herkenbare omgeving thuis. Aansluitend geeft de heer 

Snoeij een rondleiding over zijn bedrijf en geeft daarbij een toelichting op de vormen van activiteiten 

die daar aangeboden worden. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen wordt veel gebruik 

gemaakt. De rondleiding wordt afgesloten op De Heerd van de boerderij. Na een korte pauze opent 

voorzitter Overeem het huishoudelijk deel van de ledenvergadering. 

Het agendavoorstel zal gevolgd worden. 

 

De vergadering stemt in met het verslag van de ledenvergadering gehouden op 5 april 2018. Tevens 

stemt de vergadering met het jaarverslag over het jaar 2018. Deze beide verslagen waren als bijlage 

gevoegd bij het agendavoorstel voor deze vergadering. De samenstellers van deze verslagen, Arie van 

der Vliet en Wiggele Oosterhoff worden bedankt voor het gereedmaken van deze stukken. 

 

Administrateur Arie van der Vliet geeft een toelichting op de balans per 31 december 2018 en het 

overzicht van inkomsten en uitgaven over het jaar 2018. Dankzij een bijdrage van de Kring Gouda is 

het mogelijk geweest om ook het jaar 2018 weer met een klein positief saldo af te sluiten. Het 

vermogen van de vereniging per het einde van het boekjaar 2018 bedraagt € 23.115. De begroting 

voor het jaar 2018 sloot af met een geraamd tekort van € 2840. Een aantal vragen met betrekking tot 

de gepresenteerde cijfers over het jaar 2018 wordt tot tevredenheid van de aanwezigen 

beantwoord. 

 

Het ledenaantal is in 2018 ten opzichte van het jaar 2017 weer licht gedaald. De voorzitter deelt mee, 

dat een commissie vanuit het bestuur momenteel gesprekken voert met een aantal leden om te 

kijken welke koerswijzigingen er in de toekomst mogelijk zijn. Dit project krijgt de naam van CCA 2.0 
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mee. In 2020 is het 25 jaar geleden, dat het CCA (toen nog onder naam CBTB-contact) werd 

opgericht. Het voornemen bestaat om een commissie samen te stellen die op gepaste wijze de 

viering van het 25-jarig bestaan kan voorbereiden. 

 

De kascommissie, bestaande uit de heren Bondt uit Aalten en Blaauwendraad uit Hollandsche Rading 

heeft de over het jaar 2018 gevoerde administratie 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 2018 gevoerde financiële beheer. De aanwezige leden nemen dit voorstel unaniem over. 

 

De heer Bondt is dit jaar aftredend als lid van de kascommissie. De heer Blaauwendraad is bereid 

gevonden om ook in 2020 de administratie over het jaar 2019 te beoordelen. De heer H Dekker uit 

Putten stelt zich beschikbaar als lid van de kascommissie voor het beoordelen van de administratie 

over de jaren 2019 en 2020. De aanwezige leden stemmen ook hierbij in. 

 

Vervolgens geeft de administrateur een toelichting op de begroting voor het jaar 2018. Deze 

begroting sluit af met een nadelig saldo van € 2939. Deze begroting is uitvoerig besproken in de 

laatstgehouden bestuursvergadering. Het bestuur stelt aan de ledenvergadering voor om deze 

begroting goed te keuren en voor het jaar 2019 geen verhoging van de contributie door te voeren. 

Het vermogen per ultimo 2018 is voldoende groot om het begrote tekort voor het jaar 2019 op te 

kunnen vangen. De vergadering stemt unaniem in met de begroting voor het jaar 2019. Ook in 2019 

zal er geen verplichte bijdrage gevraagd worden voor de deelname aan de landelijke dag. In het 

voorbereidingstraject voor die landelijke dag zal ook dit jaar weer duidelijk aangegeven worden, wat 

de kosten zijn om een dergelijke dag te kunnen organiseren. Aan de bezoekers van die dag zal dan 

gevraagd worden om hun vrijwillige bijdrage hierop af te stemmen. 

 

Mevrouw Marja Bassa-Selles is dit jaar aftredend als bestuurslid volgens het rooster van aftreden. 

Marja heeft aangegeven, dat zij zich voor een nieuwe termijn beschikbaar wil stellen. Door de leden 

zijn er geen tegenkandidaten ingediend. De aanwezige leden stemmen van harte een met een 

herbenoeming van mevrouw Bassa-Selles als bestuurslid van het CCA. Voorzitter Overeem dankt 

haar voor haar bereidheid om het bestuurslidmaatschap te verlengen en wenst haar veel succes bij 

het uitvoeren van haar bestuurlijke taken. 

 

In de rondvraag komen de volgende punten aan de orde: 

• De heer Arie Kalisvaart wijst nogmaals op de noodzakelijkheid om jongeren bij de activiteiten 

van het CCA te betrekken. De voorzitter verwijst in dit verband nogmaals naar de gesprekken 

die gevoerd gaan worden in het kader van CCA 2.0. We moeten eerst de richting uitzetten 

die we als organisatie zullen inslaan. 

• De heer Ton Vonk Noordegraaf geeft aan dat er door de kring Gouda twee keer per jaar een 

avond met name voor jongeren georganiseerd wordt. Die bijeenkomsten voorzien in een 

behoefte. Ook stelt hij voor om een app te ontwikkelen die bijvoorbeeld voor het werven van 

nieuwe leden gebruikt zou kunnen worden. De heer Vonk Noordegraaf geeft aan, dat het in 



 

3 
 

zijn beleving wenselijk is om per regio een PR-functionaris aan te stellen. Hij/zij kent de 

cultuur van de regio en weet dan ook beter wat er op regionaal niveau speelt. 

• De heer Gert van Putten maakt de aanwezigen attent op “de tuin van God”. Het is in zijn 

beleving de moeite waard om deze tuin, waarbij ook een conferentiezaal beschikbaar is, te 

bezoeken. Een rondleiding ter plekke behoort ook tot de mogelijkheden. 

• De heer Vonk geeft aan, dat het beschikbaar stellen van de entree bewijzen voor de van 

bemensers van de stand tijdens de beurs in Gorinchem niet geheel vlekkeloos verliep. Een 

punt van aandacht bij toekomstige beurzen. 

• De voorzitter deelt mee, dat het werven van adverteerders voor Verbinding vanaf het 

tweede nummer van dit jaar door Bureau Morren Media uit Wekerom gerealiseerd zal 

worden. In overleg met het CGMV zijn er met dit bureau afspraken gemaakt. 

• De heer Spijker merkt op, dat er nog wat achterhaalde informatie op de website van het CCA 

vermeld staat. Een punt van aandacht voor de beheerders van de website. 

 

De directeur van OMF (Overseas Missionary Fellowship) en een van de zendingswerkers van deze 

organisatie uit Indonesië (die is van 5 tot 15 april) in Nederland) schetsen een beeld van het leven en 

werken in Indonesië. Van de mogelijkheid om vragen te stellen aan deze twee vertegenwoordigers 

van OMF werd gebruik gemaakt. 

 

Voorzitter Overeem sluit daarna het officiële gedeelte van deze voorjaarsleden vergadering af door 

het uitspreken van een dankgebed, hij bedankt in ieder voor het plezierig verloop van deze 

vergadering en wenst allen wel thuis. 

 

Daarnaast is er nog gelegenheid om onder het genot van een drankje en een hapje nog wat na te 

praten. Omstreeks 22.45 uur wordt het informeel gedeelte van deze vergadering afgesloten. 

 

Dank ook aan de directie en de medewerkers van zorgboerderij Het Paradijs voor de plezierige 

ontvangst op deze fraaie locatie in het buitengebied van Barneveld. 

 

 

Barneveld, april 2019 

 

Arie van der Vliet, administrateur CCA Nederland 

 

 


