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Bestuursverslag
Het jaar 2020 stond voor de Vrije Gemeente – net als voor de meeste mensen in de
wereld – in het teken van de COVID-19 pandemie. De intelligente lockdown die als reactie
op de pandemie van kracht werd, betekende dat veel van de geplande activiteiten niet
door konden gaan. De Zondagsmeditaties, de Leesgroep Meister Eckhart en de
Leesgroep mystieke bronteksten vielen allen noodgedwongen stil. Ook konden er vanaf
midden maart geen Zondagochtendlezingen meer plaatsvinden.
In september konden activiteiten weer van start gaan maar wel onder bijzondere
omstandigheden. Aanwezigen moesten 1,5 meter afstand houden en er was maar een
beperkt aantal bezoekers toegestaan. Voor de Zondagslezingen was een maximum van
25 personen toegestaan. Bij de eerste bijeenkomst leidde dit er toe dat sommige leden
niet deel konden nemen aan de lezing. Hierop is besloten dat leden voorrang krijgen voor
deelname aan de lezingen. Dit betekende wel dat leden zich vooraf moesten aanmelden
voor de lezing. Vrije inloop was niet langer mogelijk. Deze maatregelen zullen blijven
gelden tot de coronapandemie is overwonnen en de maatschappij weer ‘open’ kan.
Daarna zal vrije inloop bij lezingen voor leden weer mogelijk zijn en het maximaal aantal
bezoekers kan dan weer terug naar normaal.
De Algemene Ledenvergadering die normaal in mei plaatsvindt, werd uitgesteld naar 14
juni. Op deze vergadering vond een bestuurswissel plaats. De Algemene
Ledenvergadering kon wel op de geplande datum van 29 november plaatsvinden. Echter,
ook hier golden bijzondere maatregelen zoals de afstandsregel van 1,5 meter. De opkomst
was met 17 leden wel lager dan doorgaans het geval is.
Al met al was 2020 vooral een jaar van gedwongen stilte. De hoop was dat 2021 een
nieuw begin zou inluiden. Maar de VGAmsterdam en de wereld moesten nog meer geduld
hebben. Op moment van schrijven heeft er nog geen VG activiteit kunnen plaatsvinden.
Wij hopen op een bruisende en vooral sociale zomer.
April 2021,
Het bestuur

Activiteiten
PodiumVG
Op de momenten dat de coronamaatregelen het toelieten, vonden ook dit jaar weer
PodiumVG activiteiten plaats. Podium VG is een platform voor initiatieven rondom filosofie,
samenleving, kunst en (geestes-)wetenschap. Hieronder vallen de door leden
georganiseerde activiteiten Leesgroep Meister Eckhart, Mediteren op Zondag en
Leesgroep mystieke bronteksten. Al deze activiteiten vinden al jaren plaats. We danken de
leden die zich inzetten om het ervaren van deze activiteiten voor leden en bezoekers
mogelijk maken.

Leesgroep Meister Eckhart
Begeleider: Nagy Badir
Tijd: Elke eerste maandag van de maand.
Toegang gratis
Bijna zeven eeuwen na zijn sterfdag geniet Meister Eckhart (ca. 1260 – ca. 1327) meer
belangstelling dan ooit tevoren. Niet alleen christenen, maar ook boeddhisten, atheïsten
en mensen die op hun eigen wijze invulling geven aan hun spirituele weg, beschouwen
Meister Eckhart als een belangrijke gids bij hun zoektocht. De maandelijkse leesgroep is
bedoeld voor wie op een dieper niveau wil kennismaken met deze inspirerende denker
een leermeester.

Mediteren op zondagmorgen
Begeleiders: Rina Floris en Susan Delsing
Tijd: Elke tweede en vierde zondag van de maand.
Toegang gratis
De meditatie volgt geen vastgelegde methode of techniek; in lijn met de VG traditie
geloven we in verschillende perspectieven. Na een korte inleiding wordt 40 tot 50 minuten
stilgezeten. Voorkennis van of ervaring met meditatie is niet vereist.

Leesgroep mystieke bronteksten
Begeleiders: Ojas de Ronde en Henk Rijkse
Tijd: Elke eerste en derde zondag van de maand.
Toegang gratis
In deze leesgroep is er gelegenheid om met elkaar dieper in te gaan op mystieke
bronteksten uit verschillende religieuze tradities. De ervaring leert dat door inbreng van de
deelnemers – ieder met een eigen kijk en invalshoek – een tekst tot leven kan komen.

Zondagslezingen
Henri Matisse en de moderne kerk
Zondag 5 januari 2020
Spreker: Michel Didier
Musicus: Sara Crombach

Bevrijding door en van het schrijven - Écriture féminine en Hélène
Cixous
Zondag 2 februari 2020
Spreker: Christa Stevens
Musicus: Danielle Bourne

Dante’s Divina Commedia – zijn reis door hel, vagevuur en hemel
zondag 1 maart 2020
Spreker: Marian van Caspel
Musicus: Kimball Huigens

Hannah Arendt als populist?
Zondag 6 september 2020
Spreker: Cris van der Hoek
Musicus: Sara Crombach
Prometheus en Human Enhancement
Zondag 4 oktober 2020
Spreker: Trijsje Franssen
Musicus: Danielle Bourne
Corona, voltooid leven en zingeving
Zondag 1 november 2020
Spreker: Brecht Molenaar
Musicus: Kimball Huigens
Waarheid van de schilderkunst
Zondag 6 december 2020
Spreker: Arthur d'Ansembourg
Musicus: Jesse Brouwer

Organisatie
Naam voluit: Vereniging De Vrije Gemeente
Handelsnaam: VG Amsterdam

Website: vgamsterdam.nl
Email: info@vgamsterdam.nl
KvK: 40530403
RSIN: 003978163
De vereniging heeft als doelstelling: bevordering van vrije religie en versterking
van ethisch waardebesef, in vrij-zinnige, ondogmatische geest en al hetgeen
daartoe bevorderlijk kan zijn. De vereniging tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door het organiseren en faciliteren van evenementen en
projecten gerelateerd aan het ten doel gestelde. De vereniging is door de belastingdienst
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Bestuur
Het bestuur was begin 2020 als volgt samengesteld: Dorith van der Waerden (voorzitter en
penningmeester); Joyce Pijnenburg (secretaris) en Leonora Basenau (lid). Op de
Algemene Ledenvergadering van 14 juni vond een bestuurswissel plaats. De drie zittende
leden traden af. Nieuw traden aan: Tessel Renzenbrink (voorzitter en secretaris), Marlène
Ritzema van Ikema (penningmeester), Rina Floris (algemeen bestuurslid), Alla Avilova
(algemeen bestuurslid) en Ineke Meek (algemeen bestuurslid). Voor bestuurders is een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Beloningsbeleid
De bestuursleden kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Niet alle bestuursleden
maakten daar in 2020 gebruik van. Een bijzondere plaats neemt de voorzitter van het
bestuur in gezien de uit haar functie voortkomende verantwoordelijkheden. Zij ontvangt
een vacatievergoeding. De hoogte van deze vergoeding is niet bovenmatig en volgt de
regeling overeenkomstig het Vacatiegeldenbesluit.
Werknemers
De vereniging had tot 1 augustus 2020 één werknemer in vaste dienst voor 0,8 fte. Salaris
en arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening. Zijn taakstelling richtte zich voornamelijk op programma, planning,
publiciteit, administratie en bestuursondersteuning. Het dienstverband is in 2020 in
wederzijdse overeenstemming tot een einde gekomen.
Vrijwilligers
Zonder vrijwillige inzet van leden geen verenigingsleven. Het beleid ten aanzien
van (leden)vrijwilligers ziet het bestuur als het geheel aan voorwaarden dat nodig
is om hen binnen de vereniging tot hun recht te laten komen en hun eigen
doelstellingen te laten nastreven op een zodanige manier dat de doelstellingen
van de vereniging daarmee gediend worden.
Het bestuur waardeert in hoge mate de vrijwillige inzet van veel leden voor
commissies, leesgroepen, meditaties of bijzondere taken. De vereniging heeft

voor haar vrijwilligers een collectieve ongevallenpolis.
Contactgroep
De Contactgroep werd vertegenwoordigd door Els Cramer. Zij legt en onderhoudt contact
met leden van de vereniging en informeert hen bij belangrijke gebeurtenissen van leden.
Er is persoonlijke aandacht voor wie dat wenst, of een blijk van medeleven tijdens de
mooie en moeilijke momenten in het leven.
Financiële commissie
De financiële commissie onderzoekt in opdracht van de Algemene Ledenvergadering de
boekhouding en de jaarrekening en gaat na of de resultatenrekening en balans een reëel
beeld geven van de werkelijkheid. De commissie bracht verslag uit van haar
werkzaamheden in de algemene vergadering van 14 juni en stelde de vergadering voor
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid waarna de jaarrekening werd
goedgekeurd. De commissie bestond op 1 januari 2020 uit Marlène Ritzema van Ikema,
Nagy Badir en Bianca Hollenkamp. Per 14 juni verruilde Marlène Ritzema van Ikema de
commissie voor het penningmeesterschap. Op de najaars-ALV trad Susan Delsing toe tot
de commissie.
Algemene Ledenvergadering
In 2020 werden twee algemene Ledenvergaderingen gehouden en wel op zondag 14 juni
en (bijgewoond door 22 leden) en op zondag 29 november (bijgewoond door 17 leden).
Beide vergaderingen werden gehouden in Splendor, Amsterdam. In de algemene
vergadering van 14 juni werd zoals gebruikelijk is het financieel verslag gepresenteerd
door het bestuur. De financiële commissie adviseerde de leden het bestuur decharge te
verlenen. Dit advies werd door de leden overgenomen. Daarnaast werd ook het
jaarverslag gepresenteerd. De Stichting Beheer Fondsen deed verslag van haar
activiteiten in 2019. Zoals genoemd onder het kopje Bestuur vond op deze Algemene
Ledenvergadering een bestuurswissel plaats. Op de najaarsvergadering legde het bestuur
de leden een conceptbegroting voor het boekjaar 2021 voor. Deze werd met een
meerderheid van stemmen aangenomen. Ook het Beleidsplan Programma werd met een
meerderheid van stemmen aangenomen.

Over vereniging de Vrije Gemeente
VG Amsterdam is de tegenwoordig gevoerde naam van vereniging de Vrije Gemeente. In
1877 opgericht door twee religieuze vrijbuiters die liever koers zetten op eigen kompas
dan zich te schikken naar vaste geloofsstellingen en regels. Groot geworden in
Amsterdam, met een eigen gebouw aan de Weteringschans (het huidige Paradiso) en een
roemruchte programmering door de jaren heen.
Het levensbeschouwelijk landschap van Nederland is veranderd, maar de grote vragen
zijn nog geldig als altijd, en zo ook het uitgangspunt van VG. Niets ligt vast, maar we staan

wel ergens voor: een veelheid aan perspectieven op de werkelijkheid, doordacht handelen
in de plurale samenleving; en eigenzinnigheid in kunst, literatuur en muziek.

