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23-04-2022	
13:00	uur	

Financieel	Beraad	
Amershof.	Snouckaertlaan	11	–	3811	MA	Amersfoort	–	Tel:	033-461	35	24

13-04-2022 LC	vergadering	online	via	Zoom

21-04-2022
Quakers&Ik
hUps://us02web.zoom.us/j/86457457938?pwd=aVpuY1F5blU5TkpnSG9rUW92YnhKZz09	
Meebng	ID:	864	5745	7938										Passcode:	QuakerenIk	

30-04-2022
10:00	

Eéndaagse	retraite.	Van	Nispensingel	5,	8016LM	Zwolle
(bij	Sytse	en	Marlies	Tjallingii	thuis)

• Digitale	Wijdingssamenkomsten		
Er	is	elke	zondag	een	digitale	wijdingssamenkomst	op	zoom.,	om	10.30		Je	kunt	mee	doen	via	de	volgende	link
hUps://us02web.zoom.us/j/3098771347?pwd=eEdtNHR5Q2pDSFpSb0dLbzJwNjhUUT09

Meebng	ID:	309	877	1347
Passcode:	Tauber

1



 ALGEMENE VERGADERING 2022

De Voorbereidingscommissie Algemene Vergadering is als druk bezig met de 
voorbereidingen.

Binnenkort ontvangen jullie een uitnodiging met een opgaveformulier, maar
hierbij alvast wat informatie over onze Algemene Vergadering die dit jaar gehouden wordt van
10-12 juni in Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt. 
We ontvingen enkele dagen geleden een bericht van Emmaus dat ze besloten hebben een 
deel van hun accommodatie open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wil je meer 
weten over Emmaus en de opvang van vluchtelingen klik dan op de volgende link:
https://emmaus.email-provider.nl/web/cm6cot0fd6/rnujw5rgfo/bu8ac8f9vb/9udsofkii3
Een en ander betekent dat we niet meer terecht kunnen in de oorspronkelijk besproken 
accommodatie maar in een ander, eenvoudiger ingericht deel van het gebouw.

Het thema voor onze Jaarvergadering is Inclusieve Veiligheid, gezien de huidige 
oorlogssituatie in Oekraïne een uiterst actueel thema.
Verder kijken we uit naar de mogelijkheid elkaar weer te kunnen ontmoeten voor een 
bijeenkomst waar we niet naar elkaar zitten te kijken op een zoom schermpje maar waar we 
met elkaar in gesprek kunnen gaan met een kopje koffie of tijdens een wandeling buiten.

Landelijke Commissie (LC) 19 maart 2022

Minuten van de Landelijke Commissie (LC) vergadering op 18 maart 2022 te Zwolle

Aanwezig: Erik Dries (schrijver LC), Frieda Oudakker, Frits Nieuwerth-van den Akker (penningmeester JV), Kees 
Nieuwerth (NON), Marielke Nieuwerth-van den Akker (assistent-schrijver), Marlies Tjallingii (MiZuNe), Peter Spreij 
(schrijver JV).
Met kennisgeving afwezig: Marianne IJspeert (AMV), Wim Nusselder (HMV)

Minuut LC 2022/09 – Opening
De schrijver deelt met ons vanuit de Stilte voor de volgende text van George Fox “Do not simply look at the 
temptations, confusions and corruptions of the world, but at the light that discovers them. For looking down at 
corruption and distraction, you are swallowed up in it; but looking at the Light that discovers them, you will see 
over them and with the same light stand against them. There, he said, is the first step to peace” (uit ‘Why I’m a 
pacifist’ van Tim Gee).

Minuut LC 202  2  /  10   –   nieuw lid voor de Commissie van Voordracht  
Wij zijn blij met de voordracht vanuit de Amsterdamse Maandvergadering en benoemen Marianne IJspeert 
als lid van de Commissie van Voordracht (CvV).

Minuut LC 202  2  /  11   –   afvaardiging naar Britse Jaarvergadering 2022  
Wij vaardigen Marlies Tjallingii en Bonnie Reynell als tweetal af naar de Britse Jaarvergadering (27-30 mei 
2022).
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Minuut LC 202  2  /  12   –   brief over Oekraïne  
Wij ondersteunen de brief van Peace SOS over het veroordelen van de aanval op Oekraïne die door Peter 
Spreij is ondertekend namens het Genootschap.

Minuut LC 202  2  /  13   –   vacatures Quaker Hulpfonds  
Gezien de huidige situatie in de wereld, valt het ons zwaar dat juist nu ons Quaker Hulpfonds niet actief een 
rol kan spelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat wij als Genootschap onze financiële zaken goed op 
orde hebben en eventuele vragen hierover kunnen beantwoorden. Wij zijn blij dat de Commissie van 
Voordracht nu weer op sterkte is en hebben het vertrouwen dat zij zo snel mogelijk voordrachten zullen 
doen om de ontstane vacatures te vervullen.
Bij ontbreken van een goed functionerend Quaker Hulpfonds, kan de Penningmeester van onze 
Jaarvergadering financieel administratieve zaken die aandacht vergen op kan pakken totdat er een nieuwe 
penningmeester is benoemd voor het Quaker Hulpfonds.
In onze richtlijnen staat namelijk onder 4.3	PENNINGMEESTER	en	financiën	van	de	Jaarvergadering “Het 
Genootschap omvat de Nederlandse Jaarvergadering, de daaronder vallende Commissies, de 
Maandvergaderingen (= plaatselijke gemeenten) en het Quaker Hulpfonds. Zoals uit deze Richtlijnen blijkt, 
hebben al deze organen of eenheden geen winstoogmerk en dienen een algemeen belang.” (zie Richtlijnen van
de Nederlandse Jaarvergadering van het Religieus Genootschap Der Vrienden (Quakers), 2008)

Minuut LC 202  2  /  14   –   Penningmeester Quaker Hulpfonds  
Wij ontheffen Dick Meijaard van zijn taak als penningmeester van het Hulpfonds. Totdat het Quaker 
Hulpfonds per minuut een lid van het Quaker Hulpfonds als hun penningmeester aanwijst, is de 
penningmeester van de Jaarvergaring (Johan Fredrik Adriaan Nieuwerth - van den Akker) gemachtigd als 
penningmeester van het Quaker Hulpfonds. Hij wordt hiermee ook aangewezen als rekeningbeheerder (en 
kan in die hoedanigheid het Quaker Hulpfonds alleen vertegenwoordigen).
Voor het uitgeven van bedragen boven de 4.000,00 Euro is een tweede handtekening vereist. Peter Jan Spreij
(Peter Spreij, in de hoedanigheid van schrijver van het genootschap) is aangewezen als medeondertekenaar 
van transacties boven de 4.000,00 Euro.

Minuut LC 202  2  /  15   –   Archivering  
Peter Spreij en Marlies Tjallingii en Vivian-Barty Taylor zullen bijeenkomen om een stuk voor te bereiden over
archivering en over het functioneren van het Secretariaat. Dit zullen we op de LC 18 mei bespreken.

Minuut LC 202  2  /  16   –   agenda Algemene Vergadering 2022  
Wij komen 10-12 juni 2022 bijeen in het Bezinningscentrum Emmaus te Helvoirt. Wij stellen voorlopige 
agenda voor de Algemene Vergadering vast (zie bijlage).

Minuut LC 202  2  /  17   –   verslagen commissies  
Wij vragen de commissies en maandvergaderingen dit jaar in hun jaarverslagen om – als ze dat willen – ook 
een vooruitblik op het komende jaar te geven. 

Minuut LC 202  2  /  18   –   vertegenwoordigers Algemene Vergadering 2022  
Wij nodigen voor onze AV dit jaar vertegenwoordigers uit van Doopsgezind Wereldwerk, Britain Yearly 
Meeting, Ireland Yearly Meeting, Belgium Luxembourg Yearly Meeting, Duitse Jaarvergadering and Europe 
and Middle East Section (EMES) of Friends World Committee for Consultation.

Minuut LC 202  2  /  19   –   lidmaatschap Interkerkelijk Vredesberaad  
Gelet	op	de	koers	die	het	Interkerkelijk	Vredesberaad	(IKV)	thans	vaart,	en	het	feit	dat	we	elkaar	bij	deze	oorlog
in	het	hart	van	Europa	in	de	(kerkelijke)	vredesbeweging	hard	nodig	hebben,	kunnen	wij	overwegen	om	weer	
lid	te	worden	van	het	IKV.	Kees	Nieuwerth	zal	een	voorstel	voor	de	AV	schrijven	wat	we	op	de	volgende	LC	
bespreken.	Hij	zal	het	IKV	hierover	informeren.
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Minuut	LC	2022/20
De schrijver deelt met ons uit het voorwoord van ‘God onder de mensen’ van Toon Tellegen “Waarom schrijf 
ik over God? Omdat er bij elk ander onderwerp waarover ik schrijf, altijd mensen zijn die er meer van weten dan 
ik. Zelfs als ik over mezelf schrijf of over wat mij beweegt. Maar over God – wie hij ook is – weet niemand meer 
dan ik, en niemand ook minder. Over God heb ik absolute zekerheid en absolute onzekerheid, verder over niets”
Vanuit	de	Sblte	zingen	wij	‘We	are	a	people	of	God’.

MZN Maandvergadering 

13-01-2022	te	Bennekom.	Na	de	Wijdingssamenkomst
Aanwezig:	Nel	Bennema,	Gerard	van	den	Dool,	Joke	Hofman,	Jannie	de	Jong,	Pieter	Ketner,	Els	Ramaker

Minuut	2022/4
Wij stellen Marlies Tjallingii voor als mogelijke afgevaardigde naar Britain Yearly Meeting. 
Sytse wil haar graag vergezellen.

Commissie van Voordracht

CvV	–	Minuut	1-2022
De	Commissie	van	Voordracht	heen	afscheid	genomen	van	Jan	de	Winter	op	zijn	verzoek.	We	hadden	
op	10	maart	j.l.	een	online-vergadering	bjdens	welke	de	overdracht	plaatsvond.	We	danken	Jan	voor	
zijn	jarenlange	inzet	en	gedrevenheid.
Wij	hebben	Willem	Furnée	als	nieuw	lid	verwelkomd.

Amsterdamse Maandvergadering

Minuut	ad	interim	van	de	Samenkomst	voor	Zaken	op	27	februari	2022
Aanwezig:	Dick	Meijaard	(assistent-schrijver),	Jan	de	Winter,	Marianne	IJspeert	(schrijver)	

Minuut	22/1	AMV	–	Commissie	van	voordracht	
De	AMV	draagt	Marianne	IJspeert	voor	als	lid	van	de	Commissie	van	Voordracht.
NB: 

Deze ad interim Minuut zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de eerstvolgende fysieke 
vergadering van de AMV.
Omdat wij er voor hebben gekozen om geen gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen bij 
onze vergaderingen, zijn onze samenkomsten voor zaken zijn sinds het begin van de 
coronapandemie opgeschort. Wij hebben wel een keer een informele samenkomst gehad op 3 
oktober 2021, waarin we met elkaar hebben bijgepraat en gebrainstormd, maar geen minuten hebben 
aangenomen. In dringende gevallen hebben Dick Meijaard (assistent-schrijver), Jan de Winter en 
Marianne IJspeert (schrijver) de zaken waargenomen, zo ook afgelopen zondag. In verband met het 
verblijf van Marianne in Canada, is het niet eerder mogelijk dan eind maart om een zakenvergadering 
te houden. M.IJ. 
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Europe	&	Middle	East	SecAon	
Woodbrooke,	1046	Bristol	Road,	Selly	Oak,	Birmingham.	B29	6LJ	UK	Tel:	+44(0)7934310715
Email:	michael@fwccemes.org	www.fwccemes.org	
Registered	Charity	No:	SC036528	
ExecuAve	Secretary:	Michael	Eccles	

FWCC	EMES	is	seeking	a	part-bme	(4	days	per	week)	Communicabon	&	
Programme	Officer	to	work	alongside	our	Execubve	Secretary	to	help	us	
deliver	our	workplan	to	Friends	in	our	Secbon.	
We	are	seeking	a	competent	organiser	to	help	us	manage	our	work,	with	a	
good	knowledge	of	Quaker	tradibons	and	processes	and	able	to	work	on	their
own	inibabve.	Some	travel	and	weekend	work	will	be	necessary	and	a	good	
knowledge	of	communicabons	technology	is	required.	Excellent	verbal	and	
wriUen	communicabon	in	English	is	essenbal	and	proficiency	in	a	second	
language	desirable.	
Starbng	late-May/June	2022	Contract	unbl	31	December	2022	Salary:	
£24,217	for	4	days	a	week	
This	is	a	home	based	post.	Please	note	that	we	would	only	be	able	to	offer	
you	this	post	if	it	is	legally	possible	for	you	to	be	employed	at	this	salary	in	
your	country	of	employment.	
Further	informabon,	Job	Descripbon	and	Person	Specificabon	can	be	
requested	from	Michael	Eccles	at	michael@fwccemes.org	
To	apply	please	send	a	CV	and	covering	leUer,	with	the	names	and	contact	
details	of	two	referees	(one	of	whom	should	be	a	Quaker),	to	Michael	Eccles	
at	michael@fwccemes.org	
Applicabon	deadline:	13th	April	2022	Interviews:	12th	May	2022	
fwccemes.org/news/CPO-2022	
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• LINKS	

Onze	eigen	website 	 hUps://quakers.nu	
Quaker	Council	for	European	Affairs	(QCEA) www.qcea.org	
Belgisch	Luxemburgse	Jaarvergadering hUps://quakers-belux.org
Friends	World	CommiUee	(FWCC):
Europese	en	Midden	Oosten	Secbe	(FWCC-EMES)
FWCC	World	Office

	
www.fwccemes.org
www.fwcc.world	 				

Friends	House	Moscow www.friendshousemoscow.org	
Woodbrooke www.woodbrooke.org.uk
Quaker	United	Nabons	Office	(QUNO) www.quno.org
European	and	Middle	East	Young	Friends	(EMEYF) www.willyandpenn.com	
Eurosatory	/	Stop	Fuelling	War hUps://stopfuellingwar.org/en	
Coalibon	for	Work	with	
Psychotrauma	and	Peace		(CWWPP) www.cwwpp.org
Peace	Brigades	Internabonal www.peacebrigades.nl
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