
Jaarplan 2021  –  Uitgaan van eigen kracht! 
 
Covid-19 houdt Het Venster al een heel jaar in z’n greep. We hebben geen idee hoe Het 
Venster uiteindelijk uit de pandemie tevoorschijn zal komen. Eén ding weten we wel: dit 
heeft positieve krachten in ons losgemaakt. Het is dankzij een kleine groep mensen die 
ervoor gezorgd heeft, dat we elke zondag een activiteit hebben kunnen blijven aanbieden. 
Dit is de grote kracht van Het Venster! Aan de hand van dit jaarplan willen wij op deze kracht 
voortborduren. 
 
De missie van Het Venster 
Het Venster wil ruimte bieden aan mensen om hun levensovertuiging in alle vrijheid te 
beleven en te delen. Als vrijzinnigen stellen wij ons open en zijn we nieuwsgierig naar andere 
levensovertuigingen om hierin te delen en daarvan te leren.  
Ieder mens brengt tenslotte zijn eigen levenservaringen, cultuur en achtergrond met zich 
mee en dat maakt ons allemaal uniek en inspirerend. 
Binnen Het Venster willen we luisteren naar ieders verhalen en inzichten en daarbij mag het 
best ‘schuren’. We hoeven elkaar niet te overtuigen van ons gelijk, maar willen wel met 
respect luisteren en met elkaar in gesprek gaan.  
Ieder mens brengt tenslotte zijn/haar eigen bagage, opvoeding, cultuur of geloofs-
achtergrond mee. Uiteindelijk streven we er allemaal naar om een completer mens te 
worden. Daartoe bewandelt ieder van ons zijn/haar eigen pad en toch ook weer samen.  
 
Identiteit, wie zijn wij? 
Vrijzinnigen van Het Venster zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. We willen ontdekken 
wat er op de wereld te vinden is op spiritueel en cultureel gebied. We zijn ons zeer bewust 
van de wereld om ons heen, de mens en de natuur. Alleen samen kunnen we een goed leven 
hebben en dat vraagt aandacht en respect voor alle leven om ons heen. We hebben  
oprechte aandacht voor de ander door te luisteren naar elkaar en door elkaar te steunen 
wanneer dat nodig is. Dit kan geestelijke, maar ook praktische ondersteuning zijn. 
We willen vooral samen op pad zijn in het leven, met elkaar het leven delen. Voor de één is 
het voldoende om de bijeenkomsten te volgen en de ander heeft meer belangstelling voor 
een ander verband buiten Het Venster. 
 
Waar staan we nu? 
Bij alle vrijzinnige verenigingen loopt het ledenaantal terug; het is een gegeven. Voor het 
Venster betekent dit, dat we geen groei van het ledenaantal verwachten. We zetten in op 
activiteiten (zoals de digitale vieringen) die mogelijk een breder publiek trekken en gaan 
onderzoeken hoe we deze geïnteresseerden meer bij Het Venster kunnen gaan betrekken.  
 
Er ligt een grote uitdaging, want hoelang houden wij dat vol? We moeten als vereniging goed 
beseffen dat er grenzen zijn aan wat onze vrijwilligers aankunnen. Als we om ons heen 
kijken, zien we overal dat de bereidheid van mensen om vrijwilligerswerk te doen, hard 
achteruitloopt. Dit betekent dat we ons goed moeten realiseren, dat we hierdoor steeds 
minder kunnen waarmaken. Dat we keuzes moeten gaan maken over wat wel en wat niet 
haalbaar is.  
 



De onderlinge binding binnen Het Venster is over het algemeen goed te noemen, maar daar 
kan nog verbetering in plaatsvinden. Wij zijn ervan overtuigd dat we eerst kritisch naar 
onszelf moeten kijken, voordat we ons naar buiten richten.  
Momenteel worden er op landelijk en regionaal niveau gesprekken gevoerd over nauwere 
samenwerking. Er wordt daarbij gedacht aan het samenvoegen van bestuurlijke taken zoals, 
public relations, bestuur, leden- en financiële administratie, enz. om daarmee het 
voortbestaan voor de langere termijn veilig te stellen. We staan open voor een dergelijke 
samenwerking, maar weten ook dat dit veel energie kost. 
 

Koers voor de komende jaren 
 
Uitstraling naar buiten. 
Ons gebouw is het eerste aanzicht naar de buitenwereld. Als we ernaar kijken dan zien we 
een leuk fris geschilderd gebouwtje met kleine, hoge raampjes. Het oogt door die kleine 
raampjes erg gesloten en niet uitnodigend. We willen de komende periode onderzoeken wat 
we kunnen doen om ons gebouw uitnodigend en opener te laten zijn, waardoor meer licht  
naar binnen kan schijnen.  
 
Digitale vieringen 
We hebben het afgelopen jaar een versneld leerproces doorlopen in het digitaal aanbieden 
van onze bijeenkomsten. Het lijkt ons goed om deze kennis verder te ontwikkelen, omdat we 
ook hiermee een breder publiek kunnen bereiken. We kunnen zelfs overwegen om diensten 
te streamen, waarmee ons bereik groter wordt. 
 
Onderlinge band versterken 
Er is meer: de ontmoeting! Niet minder belangrijk dan ‘de diepgang’ is het sociale aspect  
van levensbelang. De zgn. diepgang wordt met elkaar beleefd (denk hierbij ook aan het 
zingen) en in de ontmoeting vinden wij elkaar. 
 
Website 
De huidige website is in 2022 aan een technische update toe. Het kan zijn, dat er een keuze 
gemaakt moet worden: òf het onderliggende systeem updaten, òf een hele nieuwe website 
maken. 
 
Samenwerking in de regio  
Ook de komende tijd zullen de gesprekken met bestuurders uit de regio worden voortgezet 
met als doel de meerwaarde voor alle partijen te vinden door middel van diverse vormen 
van samenwerking, in de breedste zin van het woord. 
Het is de realiteit, dat naarmate we minder leden hebben er keuzes gemaakt moeten  
worden. Dit kan betekenen dat we op regionaal niveau taken gaan samenvoegen, of dat we 
taken geheel extern laten uitvoeren.  
 
Statuten en Huishoudelijk Reglement 
De Statuten van Vrijzinnig Nederland zijn gewijzigd en inmiddels goedgekeurd. Dat houdt in 
dat ook wij onze Statuten en Huishoudelijk Reglement daaraan moeten aanpassen en 
herzien. 
 



Uitwerking  
Binnen Het Venster hebben we veel kwaliteit/talent lopen onder de leden en daar willen we 
graag gebruik van (blijven) maken c.q. beter benutten. Niet meer, maar beter. We zullen ook 
moeten accepteren dat we sommige plannen niet kunnen uitvoeren, dan wel in mindere 
mate kunnen uitvoeren. We zullen onze vrijwilligers vaker vragen voor korte projectmatige 
uitdagingen.  
Hoe stellen wij ons dat voor: rond de hierboven genoemde items vormen we werkgroepjes 
van 3 of meer personen. De werkgroepjes gaan hiermee aan de slag. We bespreken en 
besluiten dit tijdens de ALV in oktober 2021. Daar voorafgaand zullen we de werkgroepjes 
een planning voorleggen.  
 
Nawoord 
Er wacht ons een uitdaging! Wellicht met minder leden, maar wel vanuit eigen kracht. Met 
energie en enthousiasme zetten we met elkaar de vervolgstappen en rekenen op ieders 
inbreng. Ideeën zijn van harte welkom! 
 
Veenendaal, 8 april 2021 
 
 
 


