Meerjarenbeleidsplan
2017-2021

1. Missie van Het Venster
In 2015-2016 heeft Het Venster haar missie opnieuw verwoord. De missie beschrijft wat
ons verbindt, en wat we als vereniging en als leden van die vereniging beogen. De missie
is uitgewerkt in aandachtsvelden. Die staan in onderstaande bloem weergegeven: De
missie in het hart van de bloem, en in de bloemblaadjes de aanduidingen van de
aandachtsvelden. Vervolgens worden de aandachtsvelden verder beschreven en
ingevuld.

Verbonden met een diepere dimensie
Het Venster biedt ruimte voor vrijuit spreken over en beleven van ‘diepere’ of ‘hogere’
dimensies van ons bestaan. Bijvoorbeeld de verwondering over de grootsheid van de
natuur en de kosmos. De ervaring of het verlangen om (onder)deel te zijn van een
werkelijkheid die groter en omvattender is dan wij kunnen begrijpen. Gedragen te
worden door een bestaansgrond. Het vermoeden of de hoop dat er iets onzegbaars is dat
ons leven richting geeft. Mensen benoemen dit met woorden als God (of god), liefde, de
kosmos, het al, het zelf, energie, de eeuwige of de bron, of ...
Voeding voor de ziel
Misschien is het een gedeeld verlangen dat ons samenbrengt. Een verlangen naar levend
water en voeding voor de ziel. Vandaar dat we – naast doordeweekse activiteiten - de
terugkerende herbronning op zondag belangrijk vinden. Het is een moment om ‘stil te
staan’, of liever gezegd, bewogen te worden. Zonder het verlangen de waardevolle
reiservaringen meteen tot dogma’s te verheffen. Zolang de reis duurt, tonen zich nieuwe
landschappen.
We willen als ‘gehele’ mensen aangesproken worden, dus niet enkel op mentaal of
emotioneel of spiritueel niveau. Zo kunnen wetenschap, filosofie, kunst, muziek,
meditatie, religie en spiritualiteit onze reis door het leven voeden en verrijken. Oude en
nieuwe symbolen en rituelen kunnen andere dimensies van ons bestaan verbeelden of
voelbaar maken, waar onze woorden niet meer toereikend zijn. Zij raken onze ziel aan,
hier kunnen de schijnbaar individuele thema’s en de oerthema’s elkaar ontmoeten.
Geworteld en vrij
In onze westerse cultuur en geschiedenis zijn verschillende levensbeschouwelijke
stromen waarneembaar. Eén is die van het christendom, met haar rijkdom aan verhalen,
symboliek en rituelen, en met waarden als barmhartigheid, rechtvaardigheid en liefde.
Maar ook met voorgeschreven geloofsovertuigingen waar mensen zich steeds minder in
herkennen. Een andere belangrijke stroming is die van het humanisme en de Verlichting,
die het heldere en vrije denken en de kracht, verantwoordelijkheid, autonomie en
waardigheid van de mens hoog in het vaandel hebben staan. Deze oriëntaties worden
nogal eens tegenover elkaar gezet. In het religieus humanisme en in de vrijzinnige
religiositeit – waarin Het Venster haar wortels heeft – zijn deze echter samen gekomen
en versterken ze elkaar.
De ‘vrijzinnigheid’ in Het Venster heeft zich ontwikkeld tot een ruimte waar vrijheid van
denken en onderzoeken evenveel waarde heeft als de diepgang en bronning die veel
religies en andere levensoriëntaties bieden (waarbij we ons niet gebonden voelen aan
geldende dogma’s). Dit geeft ons de mogelijkheid met nieuwe ogen te kijken naar
vertrouwde bronnen. Maar ook om alle mogelijke andere inspiratiebronnen te
onderzoeken en beleven, waardoor er volop ruimte is voor een derde stroom die in onze
huidige tijd waarneembaar is, die van de ‘nieuwe spiritualiteit’1.
Wat ons samenbrengt is niet een gedeelde overtuiging of geloof. Het is eerder een
gedeeld verlangen om diepgang, intensiteit en waarachtigheid aan ons (samen)leven te
geven.

Volgens onderzoek van Motivaction hoort inmiddels ruim een kwart van de Nederlanders thuis in de categorie ‘nieuwe
spirituelen’: Ze geloven wel iets, maar horen niet meer bij een traditionele kerk. Nieuwe spirituelen worden gekenmerkt
door veel belangstelling voor zingevingsvragen, een hoge mate van religieuze individualisering, een sterke gerichtheid op
zoekreligiositeit en een grote religieuze openheid.
1
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Gemeenschap
Het Venster biedt een pleisterplaats voor reizigers die elk hun eigen religieuze of
spirituele ontdekkingstocht maken, waar zij – wellicht maar voor een enkele keer verdieping, gezelschap en voeding vinden. Daarnaast vormt Het Venster een
gemeenschap van mensen die blijvend oog en oor voor elkaar willen hebben. Het leven
vieren en de zwaarten van het leven samen dragen. Positief betrokken zijn op elkaars
ontwikkeling. Het grootste deel van dit omzien naar elkaar vindt ‘als vanzelf’ plaats, in
de ontmoeting met elkaar. Wederkerigheid speelt hierin een belangrijke rol. Er kunnen
ook momenten zijn waarop de gemeenschap specifieke aandacht en ondersteuning
biedt, bijvoorbeeld in het geval van existentiële thema’s die kunnen spelen in een
mensenleven. Tenslotte willen we op een betekenisvolle maar onorthodoxe wijze
omgaan met overgangsrituelen (zoals begrafenis, doop of huwelijk), zodat we dicht bij
de betekeniswerelden van individuele leden kunnen blijven.
Groeien door ontmoetingen
In ons ideaal zien we Het Venster als een vrije ruimte, een ruimte waarin leden en
bezoekers het vertrouwen voelen om zichzelf te onderzoeken. Overtuigingen, waarden,
inzichten, bezieling, verwondering, dilemma’s en twijfels: dit alles kunnen we
verhelderen als we het delen met elkaar. Een ruimte waarin we kunnen oefenen, ook in
het spanningsveld van verantwoordelijkheid en vrijheid. Een ruimte waarin oude en
nieuwe ‘waarheden’ worden bevraagd en de geest zich kan scherpen. Een ruimte waarin
we talenten kunnen ontplooien.
We verwachten van onze leden en bezoekers een open houding voor de inspiratie van de
ander, ook wanneer deze ver van de eigen inspiratie af staat. Als dit wrijving tot gevolg
heeft, willen we hier groeizaam mee omgaan in plaats van dit toe te dekken. Dit vraagt
om een cultuur waarin tegenstellingen er mogen zijn, bespreekbaar en hanteerbaar
gemaakt worden. Op deze manier wordt onze diversiteit een krachtbron en kunnen we
groeien aan elkaar.
Het Venster in de samenleving
Wij willen een open gemeenschap zijn die een helder zichtbare ruimte inneemt in de
Veenendaalse samenleving, de regio en daarbuiten. Een open gemeenschap in twee
richtingen. Enerzijds wensen we bezoekers toe zich uitgenodigd en ongedwongen
welkom te voelen wanneer ze aan één van de activiteiten deelnemen. Dat vraagt van een
ieder van ons bewust gastvrouw-/gastheerschap. Anderzijds zijn er geestverwante
initiatieven en organisaties waarmee we graag contact leggen, samenwerking
onderzoeken en vormgeven. Zodat we samen op een krachtige manier bij kunnen
dragen aan bezinning en bezieling en waarden zoals verbinding, saamhorigheid, respect,
duurzaamheid en (innerlijke) vrede in de samenleving. Hiervoor willen wij de vensters
wijd openen.
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2. Waar staan we nu? - Kracht en groeikansen
In dit hoofdstuk beschrijven we welke aspecten van de missie en aandachtsvelden al
helemaal tot bloei komen in wat we doen, en waar we groeikansen zien voor de
komende 5 jaar (de jaren 2017-2021).
Verbonden met een diepere dimensie
Kracht:

Door het ‘onnoembare’ niet vast te pinnen met termen die iedereen zou moeten
onderschrijven, bieden we ruimte aan iedereen om daar binnen Het Venster in
vrijheid over te spreken en dit te beleven.
Groeikans:

Het spreken over en beleven van het ‘onnoembare’ is vaak kwetsbaar, het gaat
over wezenlijke dingen in iemands leven, waar soms stilte en inkeer en soms
grote woorden en gebaren passend zijn om aan de beleving recht te doen. Mensen
schrikken er soms voor terug om te spreken in de termen die recht doen aan hun
beleving, of om in bijeenkomsten en activiteiten vormen te gebruiken die daar bij
passen (of ze nu vernieuwend zijn of juist meer traditioneel). We kunnen als
leden/donateurs en bezoekers nog verder groeien in het verwoorden of
vormgeven van onze eigen beleving, in de ik-vorm, en in het daadwerkelijk
ruimte bieden aan alle woorden en manieren van beleven, ook als die ver af staan
van onze eigen beleving.
Voeding voor de ziel
Kracht:

De zondagochtend als vast punt in de week waarop we elkaar ontmoeten en
bezinning en bezieling delen is een bijzonder gewaardeerd ijkpunt in de week. De
diversiteit in vormen van bijeenkomsten (zondags en doordeweeks) is een sterk
punt, evenals de grote betrokkenheid van leden bij het vormgeven van de
bijeenkomsten.
Groeikans:

Doordeweeks en op zondag is er ruimte voor nieuwe initiatieven en
experimenten van leden/donateurs en anderen om het aanbod aan ‘bezinning en
bezieling’ uit te breiden.

De vormen die we kiezen spreken deels de ratio aan en deels het hart en de ziel.
Door een deel van de leden wordt gevoeld dat we de ‘voeding’ nog kunnen
verdiepen door meer ruimte te creëren voor vormen die vooral de ziel raken,
zoals stilte, meditatie/gebed, een eenvoudig ritueel, kunst, muziek,
beweging/dans.
Geworteld en vrij
Kracht:

In Het Venster wordt geput uit een grote diversiteit aan bronnen, die elkaar
versterken wanneer we ze met nieuwsgierigheid tegemoet treden.
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Groeikans:

Er lijken zich soms twee stromingen af te tekenen binnen leden/donateurs en
bezoekers van Het Venster, waarbij de ene stroming eerder put uit christelijke
bronnen en vormen, en de andere stroming bij voorkeur put uit andere bronnen
(oosterse bronnen, het zelf, wetenschap, natuur, etc.). Velen voelen zich door
beide stromingen aangesproken, en vooral door de vrijheid om overal vrijelijk uit
te kunnen putten. Een groeikans is de erkenning dat alle bronnen grote waarde
kunnen hebben, dat bij alle bronnen ook vraagtekens geplaatst mogen worden, en
dat de bronnen met elkaar verbonden kunnen worden. Nieuwsgierigheid,
openheid en dialoog over de waarde van die bronnen voor ieder van ons kan
verbindend en groeizaam werken.
Gemeenschap
Kracht:

We hebben in 2014 ons beleid rond ‘omzien naar elkaar’ opnieuw vastgesteld, als
een huis met drie pijlers: 1. ontmoeting, 2. georganiseerder ‘omzien naar elkaar’
door leden/donateurs, en 3. ondersteuning bij levensvragen en rites de passage
door professionele krachten. Hiermee hebben we een stevig huis neergezet dat
recht doet aan hoe we er voor elkaar willen zijn.
Groeikans:

We zien kansen in het nog verder uitwerken van de drie pijlers, bijvoorbeeld door
meer ontmoetingsmomenten te creëren, zoals een eetgroep, meditatiekring, etc.
(pijler 1), meer mensen actief te betrekken bij het meer georganiseerde ‘omzien
naar elkaar’ (pijler 2) en door afspraken te maken met enkele beroepskrachten
die meer met onze gemeenschap verbonden zijn of raken (pijler 3).

Daarnaast kunnen we onze functie van ‘pleisterplaats’ wellicht nog uitbreiden,
door samen met anderen activiteiten te organiseren die nieuwe mensen naar Het
Venster brengen (zonder dat zij direct lid van de gemeenschap hoeven te
worden).
Groeien door ontmoetingen
Kracht:

Het Venster is een plek die door een aanzienlijk deel van de leden ontdekt is als
plek waar je kunt experimenteren en activiteiten kunt ontwikkelen rond wat je
bezighoudt en waar je talenten liggen.
Groeikans:

Mensen ervaren soms een drempel om daadwerkelijk hun talent in te zetten. Een
manier om dit te stimuleren is om mensen nadrukkelijk uit te nodigen voor een
bepaalde activiteit, waarin hun talent tot bloei kan komen.

Een essentie van vrijzinnigheid is vragen stellen. We kunnen groeien in elkaar
bevragen op de dingen die we doen en waarom we ze doen zoals we ze doen. Zo
kunnen we ‘bezinning’ en ‘leren van onze ervaringen’ verdiepen. O.a. in zondagse
bijeenkomsten kunnen we experimenteren met vormen die meer ruimte
scheppen voor aanwezigen om de inleider/voorganger/spreker te bevragen op
zijn of haar insteek.
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Het Venster in de samenleving
Kracht:

Bezoekers voelen zich over het algemeen welkom bij ons en ervaren de ruimte
om op hun eigen manier hun band met de gemeenschap al dan niet te versterken.
Dit is een grote kracht.

In de afgelopen tijd zijn mooie stappen gezet in de zichtbaarheid van Het Venster
naar de Veenendaalse samenleving toe, en in het bijdragen aan bezinning en
bezieling in de samenleving. Bijvoorbeeld door het kiezen van een nieuwe naam
die beter bij ons past, een prachtige nieuwe en steeds up-to-date website, de
vernieuwde digitale nieuwsbrieven, initiatieven als Samen Duurzaam, Open
Podium, Vredesweek 2016 en de actieve deelname van leden (deels op
persoonlijke titel, deels namens Het Venster) aan de KWF Samenloop voor Hoop
2015. Ook buiten Veenendaal liet Het Venster van zich horen, onder meer door
bijdragen aan de presentatie van het boek ‘Het gaat om jouw zoektocht, niet om
ons levensanker’ van Hans le Grand en Tine Geels (januari 2015) en een
workshop op de internationale conferentie van de ICUU (International Council of
Unitarian Universalists, juli 2016).
Groeikans:

Er zijn naar onze inschatting veel mensen in Veenendaal en omgeving die zouden
kunnen genieten van onze ontmoetingsplek voor bezinning en bezieling, en die
daar met hun talent aan zouden willen bijdragen, als ze Het Venster kennen en
zich door Het Venster uitgenodigd zouden voelen. We kunnen experimenteren en
groeien in het actief uitnodigen en aanboren van deze talenten bij mensen die nog
niet bij Het Venster betrokken zijn.

meerjarenbeleidsplan 2017-2021

6

3. De richting voor de komende vijf jaar
In dit hoofdstuk werken we per beleidsterrein uit in welke richting willen we ons de
komende jaren verder willen ontwikkelen om de missie nog meer vorm en inhoud te
geven.
Programma (zondagen en doordeweeks)
Op het moment van het schrijven van dit beleidsplan, wordt een enquête gehouden over
de zondagse bijeenkomsten. Welke elementen in de diverse bijeenkomsten worden
gewaardeerd? Wat wordt minder gewaardeerd en welke suggesties hebben de leden?
We gaan de bevindingen analyseren en vervolgens delen we dit, samen met eventuele
aanbevelingen voor de toekomstige invulling van de programmering, met de leden.
Omzien naar elkaar
Het beleid rond ‘omzien naar elkaar’ wordt in de komende jaren verder uitgewerkt en
ingevuld, volgens de visie zoals die is vastgesteld in de najaars-ALV van 2014. In die visie
wordt ‘omzien naar elkaar’ vormgegeven in drie pijlers:
1.

Omzien naar elkaar door ontmoeting: Omzien naar elkaar krijgt op een
natuurlijke en spontane manier vorm wanneer mensen elkaar regelmatig
ontmoeten en elkaar beter leren kennen, ook op het vlak van wat de ander
werkelijk beweegt, bezwaart, inspireert en bezielt. Daarom is het creëren van
gelegenheden voor ‘ontmoeting’ de kern van deze pijler.

2.

Omzien naar elkaar in bijzondere situaties: Bijzondere (levens-)situaties kunnen
zich voordoen wanneer Venster-leden een kleiner sociaal netwerk hebben en
meer aangewezen raken op de hulp van anderen, wanneer mensen plotseling of
juist langdurig ziek zijn, een moeilijke tijd doormaken, niet (meer) in staat zijn om
aan Venster-activiteiten deel te nemen, etc. In deze situaties bieden Venster-leden
op vrijwillige basis hun ondersteuning aan. Waar nodig wordt dit gecoördineerd
door de coördinatiegroep Omzien naar elkaar.

3.

Rites de passage en begeleiding van mensen rond spiritualiteit en zingeving: Het
Venster biedt (en vergoedt) voor haar leden de mogelijkheid om een
beroepskracht in te schakelen bij het vormgeven van vieringen in de kring van
Het Venster rond grote levensgebeurtenissen (begrafenis, doop, huwelijk), en
voor begeleiding rond spiritualiteit en zingeving. Hiervoor versterken we de band
met enkele beroepskrachten die hiervoor expliciet beschikbaar zijn. Daarnaast
mogen leden – in overleg – een andere beroepskracht naar keuze hiervoor
benaderen.

Zie deze link voor het visiestuk over ‘omzien naar elkaar’ op de website:
http://www.hetvensterveenendaal.nl/sites/default/files/pdf/Omzien%20naar%20elka
ar%20in%20Het%20Venster%20-%20Visiestuk%20website.pdf .
Het stuk is ook op te vragen bij de secretaris.
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PR (intern en extern)
Het Venster wil ruimte bieden voor bezinning en bezieling, voor leden/donateurs en
bezoekers. De missie van Het Venster spreekt naar ons idee een grotere groep aan dan
de mensen die nu bereikt worden. De potentiële doelgroep van Het Venster bestrijkt
naar ons idee:
 ‘vrijzinnigen’ binnen religieuze gemeenschappen of groepen (kerken, moskeeën,
boeddhistische, humanistische groepen). Hieronder verstaan we mensen die zich
steeds minder kunnen herkennen in de geloofswaarheden binnen hun
gemeenschap, maar wel degelijk behoefte hebben aan gezamenlijk beleefde
vormen van bezinning en bezieling. Zij kunnen die bezinning en bezieling wellicht
ook binnen Het Venster vinden, als aanvulling of in plaats van hun (geloofs)beleving binnen de eigen gemeenschap.
 ‘ongebonden spirituelen’, ongeveer 26% van de Nederlanders, met belangstelling
voor zingevingsvragen, een hoge mate van religieuze individualisering, een
sterke gerichtheid op zoekreligiositeit en een grote religieuze openheid
(Motivaction-onderzoek, 2006). In de woorden van Martijn Lampert van
Motivaction: “Daar vallen ietsisten en soloreligieuzen onder, witte heksen,
pendelaars en tarotkaartleggers. Ze geloven in reïncarnatie en doen aan wellness,
yoga en meditatie. ... Ze zijn gericht op harmonie en liefde, vertrouwen op hun
intuïtie, ze menen dat iets waar je positieve aandacht aan schenkt, zal groeien.
Dat er een invloedrijke, hogere werkelijkheid is. Dat alles verbindt ze.”
Het Venster wil de komende jaren verder experimenteren met het contact maken met
deze groepen. Doorgaande en nieuwe samenwerking met aan Het Venster verwante
initiatieven is een manier om dit te doen. Eén-op-één mensen in onze omgeving
bevragen op hun wensen en dromen, en hen faciliteren om die binnen Het Venster vorm
te geven is een andere manier.
Het Venster gaat door met het digitaliseren van de PR, zowel naar de leden/donateurs
toe als naar externen. Daarbij dragen we er zorg voor dat de informatie ook beschikbaar
blijft voor leden en donateurs die zich niet of minder makkelijk online bewegen.
Gebouw / tuin
We zullen ons in de komende jaren herbezinnen op onze huisvesting. Een belangrijke
leidende vraag hierbij is steeds: Biedt het gebouw ons voldoende mogelijkheden om
onze missie waar te maken? Of anders geformuleerd: Welke dromen hebben we voor het
verder verwezenlijken van onze missie, die alleen te realiseren zijn met andere
huisvesting? Een voorbeeld van zo’n droom is het realiseren van een bruisende plek met
dagelijkse activiteiten in de Veenendaalse samenleving, een breder centrum voor
bezinning en bezieling, samen met aan ons verwante organisaties en initiatieven.
Daarnaast spelen heel praktische overwegingen een rol, zoals de steeds terugkerende
water-overlast, financiële mogelijkheden en de uitdagingen of kansen die een eventuele
herontwikkeling van het Ritmeester-terrein bieden.
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Het Venster kiest er voor voorlopig nog te investeren in het bestaande gebouw
(bijvoorbeeld d.m.v. doorgaand onderhoud van gebouw en tuin, het plaatsen van mooie
borden, aanschaf van een nieuwe beamer, etc.). Daarnaast worden de wensen binnen de
gemeenschap voor een eventueel nieuw gebouw zorgvuldig geïnventariseerd en
desgewenst uitgewerkt.
Vereniging
Samen dragen we Het Venster
We zijn in de afgelopen jaren een ontwikkeling ingegaan van het (experimenteren met
het) verdelen van taken over meerdere mensen. Waren er eerder enkelingen die een
enorme hoeveelheid werk op zich namen (bijvoorbeeld invulling van het complete
jaarprogramma van de zondagen, pastoraat, publicaties, kosterstaken, etc.), we splitsen
nu eerder taken op, zodat die over meerdere mensen verdeeld worden. Een voorbeeld
hiervan is het experiment waarin leden wordt gevraagd een stukje tuin te
adopteren/onderhouden. Een ander voorbeeld is de nieuwe commissie zondag die sinds
eind 2015 een grote taak van een van de leden heeft overgenomen. Hier gaan we mee
door.
Daarbij is het uitgangspunt dat mensen taken op zich nemen die bij hen passen, dat wil
zeggen, waarvoor ze een talent hebben en waar ze plezier in hebben. Wanneer dat talent
of plezier niet aanwezig lijkt te zijn, spreken we elkaar daarop aan. Het is immers op den
duur voor niemand prettig als taken niet goed of met tegenzin worden uitgevoerd. Het
bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de taken van
commissies en individuele leden, en zal daarin ook haar rol nemen.
Ook nemen we ons voor om kritisch te kijken naar taken waarvoor geen geschikte
vrijwilliger gevonden wordt: kan die taak vervallen, anders ingericht worden, over
meerdere mensen verdeeld worden, betaald worden verricht, gekoppeld worden aan
een andere activiteit, etc.?
Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn al een tijdje aan herziening toe, o.a.
vanwege de wijziging van de naam (de Open Geloofsgemeenschap NPB heet nu Het
Venster – Ruimte voor bezinning en bezieling) en doelstelling van de vereniging. Binnen
Vrijzinnigen Nederland is momenteel een discussie gaande over de verhouding tussen
(de leden van) de lokale afdelingen en de landelijke vereniging. Deze discussie leidt
waarschijnlijk tot een nieuwe inrichting van de vereniging, en andere verhoudingen
binnen de vereniging, die dan ook zullen worden vastgelegd in nieuwe statuten. Omdat
onze statuten zo nauw samenhangen met die van de landelijke vereniging, zal het
bestuur van Het Venster bekijken of het zinnig is om de eigen statuten al op korte
termijn te wijzigen, of te wachten op de (verwachte) wijziging van de statuten van
Vrijzinnigen Nederland.
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Financiën
Het Venster hanteert de volgende uitgangspunten voor financieel beleid en
vermogensbeheer:
 Begroting: Lopende zaken worden uit lopende inkomsten bekostigd
 Het vermogen wordt duurzaam en maatschappelijk verantwoord beheerd
(respectvol voor mens, natuur en milieu)
 Een groot deel van het vermogen is gereserveerd voor toekomstige huisvesting,
met een (spaar- en beleggings-)horizon van 5 jaar
 Vermogensbeheer met laag risico, en daarbinnen een zo hoog mogelijk
rendement
 Spaargeld onder het bedrag van het deposito-garantiestelsel houden
Op basis van deze uitgangspunten is een plan voor sparen en beleggen vastgesteld. Het
Venster zal dit plan in de volgende jaren zo nodig bijstellen, met inachtneming van
bovenstaande uitgangspunten.
Omdat de inkomsten uit vermogen blijvend laag zullen zijn, en omdat er ook geen
nieuwe donaties van de Stichting Seniorenhuisvesting te verwachten zijn, vraagt het in
evenwicht houden van de begroting de komende jaren extra aandacht. Landelijk is te
zien dat het ledental terugloopt, terwijl de afdelingen wel meer activiteiten aanbieden
die deels of vooral door niet-leden worden bezocht. Dit speelt ook – in mindere mate –
bij Het Venster. Dit vraagt om een ander ‘verdienmodel’: De verminderde inkomsten uit
contributies worden dan gecompenseerd door bijvoorbeeld hogere eenmalige bijdragen
(toegangsprijs) bij activiteiten die ook door niet-leden worden bezocht, inkomsten uit
verhuur of het uitvoeren van projecten met externe financiering. Het Venster zal deze
mogelijkheden steeds in ogenschouw blijven nemen. Het uitgangspunt – ook voor het
‘verdienmodel’ - blijft echter het ruimte bieden voor bezinning en bezieling en de missie
en haar bloemblaadjes. We hechten er aan dat financiën voor niemand een belemmering
mogen vormen voor deelname aan activiteiten van Het Venster.
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