jaarplan 2017
Het Venster, ruimte voor bezinning en bezieling heeft, naast de vele
reguliere activiteiten, de volgende speerpunten voor 2017:
Missie
In het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 is de missie van Het Venster opnieuw verwoord en zijn
richtingen aangegeven voor de verdere ontwikkeling van de vereniging langs de lijnen van die missie.
In 2017 stimuleert het bestuur de discussie binnen de vereniging over de verdere invulling van die
lijnen, o.a. tijdens de B+ vergadering in het voorjaar.
Zichtbaarheid
Het Venster wil graag vorm geven aan haar open en verbindende karakter, ook in de Veenendaalse
samenleving, o.a. door:
website, nieuwsbrief en Eenheid
De website en de nieuwsbrief vervullen een belangrijke rol in de zichtbaarheid van Het Venster naar
buiten toe. Daarnaast vervullen beide ook een belangrijke rol voor de informatieverstrekking binnen
Het Venster, zeker nu de papieren publicaties Ruimte in ’t Veen en Veense Babbels zijn vervallen.
Eenheid zal zo veel mogelijk worden gebruikt voor de informatieverstrekking op papier voor de
mensen die geen internet hebben.
De commissie PR en het bestuur zullen de vinger aan de pols houden of de PR-middelen voldoende
voorzien in de behoefte aan informatie, intern en extern, en zo nodig de PR-middelen bijstellen.
Het is van belang dat zowel de commissie PR, het bestuur, en leden, donateurs en belangstellenden
alert blijven op zaken die interessant zijn voor website en nieuwsbrief. De PR-commissie en het
bestuur zullen alle betrokkenen hierop blijven aanspreken, zodat het een gewoonte wordt van
iedereen om interessante informatie te vermelden op de website, danwel door te geven aan de
commissie PR.
Op onze website bieden we ook ruimte om activiteiten van derden, die verwantschap hebben met
onze missie, te vermelden. Mede om te stimuleren dat meer verbinding ontstaat tussen organisaties
die activiteiten organiseren in de geest van de open dialoog en verdieping die we in Het Venster
nastreven. Vanuit die verbindingen kunnen wellicht samenwerkingen ontstaan. Het bestuur
stimuleert leden om vanuit Het Venster verdere samenwerking met derden aan te gaan (bijvoorbeeld
met de organisatie voor de Samenloop voor Hoop 2017, het Humanistisch Verbond, Hospice
Berkenstein, het Apostolisch Genootschap, enz.).
P-borden
Het naambord en de parkeerborden bij de parkeerplaatsen bij Het Venster worden vervangen door
borden die recht doen aan onze nieuwe vormgeving.
Omzien naar elkaar
Het beleid m.b.t. de inzet van beroepskrachten voor ondersteuning bij levensvragen en rites-depassage, in het kader van Omzien naar elkaar wordt verder uitgewerkt en ingevuld door afspraken te
maken met enkele beroepskrachten die zich hiervoor verbinden met Het Venster. Zij zullen zich via
een speciale publicatie met o.a. interviews nader voorstellen aan de leden. Ook zullen zij enkele
zondagse bijeenkomsten of andere activiteiten voor Het Venster verzorgen. Ook zal het aanbod van
het vrijwilligersnetwerk van leden/donateurs die iets voor een ander willen doen meer in de
schijnwerpers worden gezet, met als doel dat leden/donateurs er meer gebruik van gaan maken.
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Actieve leden
In 2015 is beleid vastgesteld rond het verder toerusten van actieve leden (scholing, themadagen),
sociale activiteiten in commissies en werkgroepen, vrijheid van commissies om binnen kaders zelf te
beslissen over besteding van toegewezen gelden, en het waarderen van actieve leden (door
bijvoorbeeld kerstattenties, jaarlijks buffet). In 2017 worden actieve leden verder gestimuleerd
gebruik te maken van deze mogelijkheden.
De structuur van commissies en werkgroepen wordt in 2017 in haar geheel onder de loep genomen.
Sommige commissies kampen met onderbezetting. Bovendien is niet van alle commissies nog helder
wat doelstelling en werkwijze zijn en of die nog passen bij de actuele behoeften van de vereniging.
Het bestuur gaat met alle commissies in gesprek, neemt in samenspraak met hen besluiten over
doel- en taakstelling, dan wel opheffing of samenvoeging van commissies, en over de vormgeving van
de contacten tussen commissies en bestuur. Resultaat kan een vernieuwde structuur zijn van
commissies en werkgroepen, passend bij de behoeften van de vereniging, helderheid voor alle
betrokkenen over doelen en taken binnen de commissies, en invulling/uitwerking van de
doelstellingen benoemd in het MJBP: het verdelen van taken over meerdere mensen, waarbij het
uitgangspunt is dat mensen taken op zich nemen die bij hen passen, dat wil zeggen, waarvoor ze
talent hebben en waar ze plezier in hebben.
Zondagen
De commissie Zondag verwerkt, in overleg met het bestuur, de uitkomsten van de enquête over de
invulling van de zondagochtenden. Dit zal op langere termijn invloed hebben op de invulling van de
zondagochtenden, en mogelijk ook al in 2017. In de loop van 2017 zijn de resultaten van de enquête
verwerkt en is duidelijk wat de invloed hiervan zal zijn.
Gebouw
In het gebouw is nog steeds sprake van wateroverlast bij hevige regenval. Dit vraagt om een langere
termijn oplossing. Daarnaast gaat er gekeken worden wat we op lange termijn willen en kunnen met
het gebouw: verbouw, nieuwbouw, andere locatie?
Gezien de missie van Het Venster, de staat van het gebouw en de mogelijkheden die zich wellicht
zullen aandienen door herontwikkeling van het Ritmeester-terrein, vindt het bestuur het van belang
om wensen en mogelijkheden t.a.v. onze behuizing goed in beeld te krijgen. Met een helder ‘pakket
van eisen, wensen en mogelijkheden’ t.a.v. het bestaande gebouw of nieuwbouw willen we
voorbereid zijn, mochten zich kansen voordoen. Om dit te ontwikkelen gaat het bestuur met de
leden en desgewenst met externe partijen in gesprek.
Tuin
De tuincommissie zal het idee van een beschutte plek in de tuin, met de mogelijkheid om er middels
symboliek een persoonlijke verbinding mee aan te gaan, verder uitwerken.
Structureel onderhoud blijft een aandachtspunt, waarvoor een ieder wordt uitgenodigd hier haar/zijn
steentje aan bij te dragen.
Bestuurlijk
- Het bestuur gaat in overleg met het Landelijk Bureau en/of het bestuur van Vrijzinnigen
Nederland in verband met de zeer gewenste statutenwijziging van Veenendaal. Landelijk lijkt men
ook aan te sturen op nieuwe statuten.
- Er is overleg met het Bureau van Vrijzinnigen Nederland over mogelijkheden om de X-liedjes
landelijk te promoten
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