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1. Algemeen.
In maart 2020, halverwege het verenigingsjaar juli 2019 tot en met juni 2020 moest de
Stichting Vrienden van de Kerk te Rozendaal het programma onderbreken vanwege de
lockdown voor het Covid-19 virus. De vijf avonden van de Filosofische Kring waren al
voor de jaarwisseling gehouden , twee van de vijf concerten moesten helaas worden
geannuleerd.
2. Bestuur, Stichting en donateurs.
Er was geen wijziging in het bestuur. De samenstelling is: Bert Beekhuis, voorzitter; Bert
Veraart, secretaris; Hein Hoek, penningmeester; Carla Rexwinkel, logistieke zaken; Els
Westerveld, lid. Het bestuur heeft dit jaar drie maal vergaderd en bij diverse andere
gelegenheden elkaar ontmoet om de geplande bijeenkomsten en de acties en het
programma van het nieuwe jaar voor te bereiden.
Het bestuur heeft stilgestaan bij het overlijden van Leendert Meermans die vele jaren de
Filosofische Kring organiseerde. In januari 2018 namen wij afscheid van hem in deze
functie.
Het overlijden van Gerda van den Bijllaardt, de scriba van de Kerk, heeft ook de
Vrienden zeer geschokt. Zij was de spil van zoveel activiteiten in en rond de Kerk waar
we met dankbaarheid aan terugdenken. Wij verliezen in haar een zeer betrokken,
dierbare, grote Vriendin.
Henny Kromhout heeft ook dit jaar het Bestuur geholpen bij het samenstellen van het
concertprogramma. Hij stelde een programma samen waarin professionele orkestmusici
en semiprofessionals konden optreden. Het was weer een hoge kwaliteit en een zeer
afwisselend programma, gebracht met veel speelplezier tot groot enthousiasme van de
toehoorders.
Tot het moment van annuleren van onze voorstellingen was er publiciteit o.a. in de
Arnhemse Koerier, de Regiobode, de Roos, de Nieuwsbrief van Gerda van den Bijllaardt
aan de kerkleden, LEF, op TV Rheden en op de website Zin in de Regio. De concerten
werden ook aangekondigd door middel van een aantal ‘sandwichborden’ op strategische
plaatsen in Rozendaal. Op de dag van het concert werd de beachvlag opgesteld bij de
kerk.
Het bestuur heeft het Vriendenbestand kritisch bekeken en de adressen waarvan
tenminste drie jaren geen bijdrage meer werd ontvangen geschrapt. Voor zover van deze
adressen een email bekend was zijn ze opgenomen in de mailinglijst ‘belangstellenden’.
Het ‘Vriendenbestand’ van de Stichting telt daarmee per augustus 2019 137 adressen.
Bijna 80 donateurs op deze adressen maken gebruik van de mogelijkheid mededelingen
per e-mail te ontvangen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op de portikosten van
onze nieuwsbrieven.
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3.

Financieel jaarverslag 2018/2019.

De afgelastingen in het programma a.g.v. de Covid-crisis hebben wel de totale omzetten
beïnvloed, maar tegenover het wegvallen van inkomsten stonden ook minder uitgaven
voor de musici.
Uiteindelijk werd er een positief saldo van € 2.605,88 gerealiseerd.
Daarmee zou het vermogen aan het begin van het boekjaar van € 13.205,80 zijn
gestegen naar € 15.816,46.
En waar dit vermogen erg ruim boven het door het bestuur gehanteerde buffer van €
8.000,- tot € 10.000,- zit is besloten om hiervan een bedrag van € 8.000,- op de balans
te zetten als reservering voor een nader te bepalen specifieke gift aan de Kerkvoogdij
van de Protestantse Gemeente van Rozendaal.
Dit steunen van de kerk is een belangrijk doel van de Stichting VKR.
Daarmee nam op de balans het beschikbare vermogen met € 5.394,12 af van €
13.205,80 naar € 7.811,68.
De belangrijkste bron van inkomsten zijn de donaties; over het boekjaar ontvingen we
€ 2.680,-, een bedrag wat overeenkomt met de jaargemiddelden.
De concerten resulteerden in een historisch laag verlies van € 148,21.
Daarentegen was de opbrengst van de bijeenkomsten van de Filosofische Kring ook
lager dan voorgaande jaren, n.l. €485,87.
Het totaal van de activiteiten leverde daarmee een positief resultaat op van €337,66.
De organisatorische kosten (bank-, druk- en portokosten) bedroegen €482,72; dit was
lager dan vorig jaar doordat er op de drukkosten kon worden bespaard.
Al met al was het uit financieel oogpunt een goed jaar voor de Stichting VKR.
Inmiddels heeft de kascommissie de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd.
De jaarrekening is opgenomen als bijlage op pagina 9 bij dit verslag.
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Concerten

De concerten die doorgingen
werden goed bezocht.

Voor ons traden achtereenvolgens
op:

6 okt. 2019

Shura Lipovsky,
zang,
Bert Vos, viool en
Paul Prenen, piano
Met een programma
van Jiddische liederen
en verhalen uit de
mystieke Joodse
traditie was dit een
groot succes voor een
volle kerkzaal met vele
belangstellenden die
speciaal voor deze
voorstelling waren
gekomen.

24 nov. 2019

Onder de appelboom, Ossia Musica:
Countertenor,verteller Hugo Naessens
Angela Kreeftmeijer, klarinet,
Paul Gelsing, composities en piano
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Deze muziek/theater voorstelling bracht
tegenstrijdige meningen zowel bij
publiek als bij bestuur: óf goed óf slecht.

9 febr. 2020

Reinecke trio:
Angela Kreeftmeijer, klarinet
Anneloes van Venetië, hoorn
Mark Kreeftmeijer, piano

Speelden opus 274 van componist
Carl Reinecke (1824-1910).
Een fantastisch muziekstuk dat we
vaker willen horen.

Aansluitend traden op:
Marianne Ratajski, piano
en
Bas Baanders, cello
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Zij brachten prachtig gespeelde stukken. Helaas werd de aanvang getekend door een
gebroken strijkstok waarna Bas Baanders zich met een leenstok er dapper doorheen
speelde.

Hierna moesten vanwege de ‘Covid 19 - lockdown‘ de overige voorstellingen worden
geannuleerd. Dit waren:
22 maart 2020

Het Trio Carmo
Anna Oerlemans, gitaar
Jos Dingelmans, fluit
Maria João Carmo, zang

en
10 mei 2020

Ensemble Cantico d’Archi: viool, altviool, cello en piano
Julian Jeukendrup, viool
Valantijn Jeukendrup, cello
Casper Jeukendrup, viool
Mirjam Oost, viool/piano
Guus Jeukendrup, altviool

We zullen proberen deze voorstellingen op een later tijdstip weer in te halen.

5. Filosofische Kring
We kunnen weer terugkijken op een geslaagd
seizoen! Gelukkig was de cyclus afgerond
vóór het uitbreken van de pandemie. De
inleidingen waren van een hoog gehalte, al
was de ene spreker meer overtuigend in
optreden dan de ander. Helaas viel het aantal
bezoekers wat tegen, hetgeen ook zijn
weerslag had op de opbrengsten. Maar we
hebben er toch een mooi positief saldo aan
overgehouden.
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Het thema was dit jaar Rechtsstaat,
rechtspraak en internationale
rechtsaspecten, met filosofische
beschouwingen over de rechtsstaat in
Nederland, waaraan moet die voldoen, hoe ga je
om met populisme in die rechtsstaat, de
rechtspraak en de rechterlijke macht, met soms
gerechtelijke missers, internationaalrechtelijke
zaken als mensenrechten en oorlogsrecht. En
natuurlijk de rol en de belangen van de burger
hierin.

Op 7 okt. 2019 trad Prof. Dr Geert Corstens,
voormalig president van de Hoge Raad op met
een zeer gewaardeerde voordracht over Rechtstaat en de vrijheidsgedachte. Vrijheid
van de burger is het fundament van de vrijheid en dus ook van de democratische
rechtsstaat. De democratische rechtsstaat dient er immers toe die vrijheid te
waarborgen. Vier elementen spelen een rol: een ieder is gebonden aan het recht,
scheiding der machten, erkenning van fundamentele mensenrechten en toegang tot
onafhankelijke en onpartijdige rechters. Hij lardeerde zijn verhaal met enige boeiende
persoonlijke opvattingen.

Op 21 okt. 2019 hield de emeritus wetenschapsfilosoof
Prof. Dr Ton Derksen een voordracht met de titel
Onschuldig vast!, naar de titel van zijn laatste boek.
Zijn prikkelende uitgangsvraag was: In de rechtstaat
Nederland zit toch bijna niemand ten onrechte in de
gevangenis? Het uitgangspunt was dat dit wel klopt,
maar dat dit radicaal verandert wanneer je opgepakt
bent, ook al ben je onschuldig. Volgens zijn zeer stellige
opvattingen gebeurt het dat een onschuldige, die
eenmaal aangeklaagd is, een grote kans heeft om toch
veroordeeld te worden. Hij legde hier vooral de fout bij
het O.M. en verweet ook de Hoge Raad dat zij dit
probleem bagatelliseerde. Spijtig dat een tweegesprek
met de vorige inleider niet mogelijk was!
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Op 4 nov. 2019 hield Dr Naomi van Steenbergen van de Universiteit Utrecht een
enthousiaste presentatie over Mensenrechten, een filosofisch perspectief.
Mensenrechten zijn zowel moreel als juridisch van groot belang. Filosofisch gezien zitten
er echter behoorlijk wat haken en ogen aan het idee van mensenrechten. Op basis
waarvan hebben we eigenlijk dit soort rechten? Zijn mensenrechten niet inherent
Westers? Zo ja, is dat een probleem, en wat kunnen we daaraan doen? En behoeven
nieuwe tijden nieuwe mensenrechten? Al met al prikkelende vragen, die veel stof tot
overdenken opleverde.
Op 18 nov. 2019 hield Pol van de Wiel, MA, jurist, rechtsfilosoof en promovendus bij de
Radboud Universiteit een zeer boeiend, vlot, maar hoogstaand filosofisch betoog over
Populisme en de rechtsstaat. Populisme en zijn fundamentele en problematische
relatie tot democratie doorgronden kan leiden tot groter begrip van een nieuw politiek
verschijnsel, dat niet zomaar lijkt weg te gaan. Van de Wiel ging in op de vraag of
populisme en rechtsstaat probleem- en risicoloos kunnen samengaan, aan de hand van
het werk van met name denkers als Claude Lefort, Pierre Rosanvallon en Jan-Werner
Müller. Ook Carl Schmitt, als vertegenwoordiger van een volledig ander standpunt kwam
aan bod.
Op 2 dec. 2019 hield Mr Dr Lonneke Peperkamp, filosofe en juriste, verbonden aan de
Radboud Universiteit een inleiding met als titel Oorlogsrecht, de theorie van de
rechtvaardige oorlog en de verhouding tot mensenrechten.
Oorlog wordt gereguleerd door juridische en morele normen. Deze morele normen zijn
het onderwerp van een rijke historische traditie, ook wel genoemd ‘de theorie van de
rechtvaardige oorlog’. Hoewel mensenrechten een belangrijk fundament vormen voor
deze theorie, kunnen niettemin inbreuken op fundamentele mensenrechten worden
gerechtvaardigd. In haar zeer heldere en
boeiende presentatie besprak zij de
grondslagen van deze theorie en de
spanning tussen individuele
mensenrechten en andere waarden.
Er kwamen ook de drie onderdelen van
de theorie aan bod: het jus ad bellum
(rechtvaardigheid van de oorlog), het jus
in bello (rechtvaardigheid tijdens de
oorlog) en het jus post bellum
(rechtvaardigheid na afloop van de
oorlog). Dat laatste is een relatief nieuw
onderdeel van het oorlogsrecht en het
was het onderwerp van haar proefschrift.
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Overige activiteiten:

De Zomerfair in juni georganiseerd door de KIK ging niet door
In verband met de gift van de opgeheven Stichting de Genestet is geprobeerd een
speciale bijeenkomst over de Genestet te organiseren. Het bleek helaas niet mogelijk
een moment te vinden waarop alle beoogde presentatoren beschikbaar waren. Een
vraag hierbij was ook of er wel genoeg belangstelling zou zijn. In overleg met de Stichting
is van verdere activiteit afgezien.

7. Vooruitblik op het seizoen 2020-2021.
Voor het seizoen 2020-2021 waren vijf concerten en vijf avonden van de Filosofische
Kring gepland. Het Bestuur besloot, vanwege de Covid19 pandemie, in ieder geval tot 1
januari 2021 geen bijeenkomsten te organiseren.
Ondanks deze moeilijkheden hoopt het bestuur in het komende seizoen de doelstelling
van de Stichting Vrienden, namelijk het aanwenden van het kerkgebouw voor culturele
doeleinden, ten bate van de dorpsgemeenschap en daarmee bij te dragen aan de
instandhouding van het kerkgebouw, toch enige mate verder te kunnen uitdragen.
Dit verslag is, na goedkeuring door alle Bestuursleden, vastgesteld op 5 oktober 2020
Namens het bestuur,

Bert Veraart, secretaris
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Bijlage

Jaarrekening 2019-2020
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