Jaarplan 2018-2019
Ook voor het jaarplan 2018-’19 (van najaars-ALV 2018 tot
najaars-ALV 2019) is het uitgangspunt het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
In 2018 heeft het bestuur zich vooral gefocust op de missie
van het Venster. Ook de leden zijn door het bestuur uitgedaagd om mee te denken hoe wij gezamenlijk deze missie
vorm kunnen geven.
Doordat er een grotendeels nieuw bestuur is aangetreden tijdens de voorjaars-ALV is er in
eerste instantie vooral voortgeborduurd op bestaande plannen en vormt zich gaandeweg
een beeld hoe het bestuur verder wil.
Zichtbaarheid
Ook voor het nieuwe jaar is het verbeteren van de bekendheid en de zichtbaarheid in de
Veenendaalse gemeenschap een speerpunt. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor regionale en (via Vrijzinnigen Nederland), landelijke zichtbaarheid.
Uitbreiding van de activiteiten op andere dagen dan de zondagochtend is een van de aandachtspunten voor het nieuwe verenigingsjaar, onder meer door te investeren in aansprekende namen en onderwerpen bij lezingen. Deze hoeven niet per se op zondagochtend.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan nieuwe initiatieven om de zichtbaarheid op bijvoorbeeld het internet te vergroten. We zullen het komende jaar hieraan blijven werken.
Hoe kunnen we bijvoorbeeld de website hierin nog beter gebruiken?
Het vervallen van de papieren Eenheid in de zomer van 2019 vraagt om uitwerking. We
moeten zorgen dat de leden/donateurs zonder mail op de hoogte blijven.
Er is in de begroting voldoende speelruimte voor de commissie PR en het bestuur om nieuwe initiatieven te bekostigen.
Zondagen
Net als andere afdelingen heeft Het Venster last van teruglopende bezoekers op de zondagen. Dit is een breder punt van aandacht, ook het aantal leden en donateurs loopt terug. Dit
laatste heeft zeker de aandacht van het bestuur.
Vooral tijdens de (zomer)vakantieperiode ontstaan er Open Plekken. Bijeenkomsten zonder
een programma. In het verleden is er jarenlang een uitwisseling met Rhenen geweest. Een
aantal jaar geleden hebben we er voor gekozen hiermee te stoppen. De ervaring heeft geleerd dat er door de aanwezige leden telkens wel iemand is die een invulling weet te geven
aan deze lege plekken. De aanwezigen ervaren deze ochtenden doorgaans als waardevol.
Commissies
Het bestuur is erg blij met de activiteiten van de verschillende commissies die vele zaken
mogelijk maken. Om de onderlinge verhoudingen te versterken en om elkaar te inspireren is
het bestuur van plan om een inspiratieweekeinde te organiseren.

Gebouw
De staat van onderhoud van ons gebouw is momenteel zodanig dat we er nog jaren met veel
plezier gebruik van kunnen maken. Voor verwarming van het gebouw gaat gebruik worden
gemaakt van infraroodverwarming.
Bestuurlijk
Binnen Het Venster is er de afgelopen jaren veel beleid vastgesteld/geactualiseerd. Nieuw
beleid lijkt op dit moment niet noodzakelijk.
Het bestuur volgt vanzelfsprekend actief de ontwikkelingen bij Vrijzinnigen Nederland. Op
termijn (maar wat voor termijn is nog niet bekend) komt er een statutenwijziging op landelijk niveau, waarna ook Het Venster de statuten zal wijzigen.
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