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Van de voorzitter.
Zwijgt u, zwijg dan uit liefde.
Spreekt u, spreek dan uit liefde.
Wijst u op fouten, doe het uit liefde.
Ontziet u iemand, doe het uit liefde.
Draag liefde in uw hart, want uit liefde
Kan niets anders dan goed voortkomen
Augustinus
Deze Nieuwsbrief is verder voornamelijk gewijd aan de toekomst van onze afdeling.
Op 26 september is de eerstvolgende bijeenkomst van de PCOB afdeling Houten

in de Opstandingskerk

.Het Kant 1 aanvang 14.00 uur.

De verenigingscoördinator van de PCOB, de heer Benno de Jong, zal op deze bijeenkomst aanwezig zijn.
Er zal een beslissing genomen moeten worden hoe de afdeling Houten verder gaat.
Dat gaat alle leden van de PCOB afdeling Houten aan. Er zijn zoals U reeds weet problemen in de bestuurlijke
bezetting en aan het eind van dit jaar is er geen bestuur meer.
Het bestuur is in gesprek gegaan met de PCOB afdeling De Bilt, het landelijk PCOB bestuur en het bestuur van de
Regio.
Graag willen wij de volgende mogelijkheden aan u voorstellen en ter overweging meegeven:
A. Aansluiting bij de afdeling De Bilt.
Wat zijn de consequenties van aansluiting bij de afdeling De Bilt?
Deze afdeling wil de bestuurlijke taken van de afdeling Houten erbij nemen.

Zie het als bestuur op afstand; de taken van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden vanuit De
Bilt vervuld.
De afdeling Houten houdt zijn eigen bijeenkomsten, 3 keer per jaar plus de Advents- en de Passieviering. Met een
dagvoorzitter <U kunt zich hiervoor opgeven voor 1 keer per jaar>.
Er moet een contactpersoon komen als verbinding met het bestuur van de afdeling De Bilt (3 à 4 keer per jaar).
Bezorging alsmede Lief en Leed blijven in Houten. Hierin komt geen verandering.
De nieuwsbrief is nog even een punt omdat De Bilt een boekje uitgeeft dat 9 x per jaar verschijnt en wij een
maandelijkse nieuwsbrief hebben.

Het bezoeken van de activiteiten van De Bilt (9 keer per jaar) en Houten (3 keer per jaar) geldt voor beide
afdelingen.
In de jaarlijkse belastingaangifte door een HUBA-medewerker van de PCOB komt geen verandering.
De contributie van de afdeling De Bilt is vergelijkbaar met de onze: individueel € 31, leefverband € 51..
Er zullen nog wat kleine hobbels opgeruimd moeten worden, maar we hebben het vertrouwen dat we daar toch wel
uitkomen ??
B. Opheffing van de afdeling.

De mogelijkheid bestaat om de afdeling op te heffen. De leden kunnen dan lid blijven van de landelijke PCOB en
ontvangen dan het verenigingsblad maandelijks per post.
Verder:
De bovenstaande punten zullen op de vergadering worden toegelicht. Mocht u al vragen hebben, dan kunt u die,
bij voorkeur schriftelijk, doorgeven aan het bestuur. Ze zullen dan op de bijeenkomst beantwoord worden.
We rekenen op een goede opkomst omdat er een belangrijke beslissing moet worden genomen.
Jan van der Werf

Vooraankondiging.

HET LEMSTER MANNENKOOR komt naar Houten.
In samenwerking van de Friese verenigingen met PCOB Houten. Dit belooft een mooi koorconcert te worden.

Datum :
Locatie :
Hoe laat :
Entree :

Zaterdag 27 oktober 2018
Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten
19.30 uur
De toegang is incl. 1 consumptie
Voorverkoop € 12,50 (t/m 15 okt.);
Bank NL05INGB0000194027 T.n.v. Selskip Fryslan
Aan de zaal € 15,00

Inlichtingen: Pietie Westdijk 030 – 2318 224
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