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Bestuur 

Samenstelling 

Op 1 januari 2022 bestond het bestuur uit de volgende leden:  

Arjan Nobel (voorzitter),  

Leon van Damme (secretaris),  

Gerco Hennink (penningmeester),  

Koos-Jan de Jager (evenementen)   

Pieter Prins (website en PR) 

Betsy Biemond-Boer 

Johan Snel 

 

Per 1 april 2022 heeft Pieter Prins het bestuurslidmaatschap beëindigd. Er is afscheid van hem 

genomen op tijdens het etentje met bestuur en redactie op 24 mei 2022. 

Per 18 oktober 2022 is Marius de Kok tot het bestuur toegetreden, met de website als 

aandachtsgebied.  

Per 31 december 2022 hebben Leon van Damme en Johan Snel hun bestuurslidmaatschap beëindigd. 

Van hen zal in 2023  afscheid genomen worden. Het secretariaat is per 1 november 2022 

overgenomen door Betsy Biemond-Boer. 

Vergaderingen 

De eerste bestuursvergadering van 2022 is geannuleerd. Het hoofdonderwerp van deze vergadering 

waren de plannen voor het symposium in het najaar. Deze plannen zijn per mail besproken.  

Het voltallige bestuur vergaderde op 10 oktober.  Op 15 december vergaderde het bestuur 

nogmaals. De belangrijkste agendapunten waren: 

- organisatie van de symposia 

- bestuurssamenstelling en taakverdeling 

- nieuwe website  

- financiën: kvk-registratie, achterstallige betalingen, kascontrole 

 

Symposium 

Door de symposiumcommissie (bestaande uit een enkele bestuurs- en enkele redactieleden) is een 

programma samengesteld voor een symposium op 3 oktober 2022. Dit symposium was 

medegeorganiseerd door het Historisch DocumentatieCentrum voor het protestantisme (HDC) van 

de Vrije Universiteit. Om meerdere redenen kon dit symposium geen doorgang hebben in deze vorm 

en op deze datum. In licht gewijzigde vorm staat dit symposium nu geagendeerd voor 18 maart 2023. 

Op 3 december 2022 heeft de VCH samen met vier andere organisaties (Reformatorisch Dagblad, 

uitgeverij de Banier, Driestar Educatief, HDC/VU) een symposium georganiseerd over historische 

verhalen. Door verschillende VCH-leden werd een bijdrage geleverd in de vorm van een workshop of 

presentatie. Het symposium was zeer goed bezocht met ruim 130 aanmeldingen. Bij deze dag is een 

verhalenwedstrijd georganiseerd. De voorzitter van de VCH maakt deel uit van de jury. De uitslag zal 

bekendgemaakt worden tijdens het symposium op 18 maart 2023.  



Website 

Het bestuur heeft in november opdracht gegeven tot het bouwen van een nieuwe website voor de 

VCH. Daartoe wordt ook de hele structuur en inhoud van de website vernieuwd. De oplevering wordt 

verwacht in februari 2023. 

Financiën  

In oktober bleek dat er een achterstand in betalingen was over 2021. De penningmeester is een 

aanmaningsronde begonnen. Op 8 november moesten er nog 39 abonnees hun abonnementsgeld 

voldoen over 2021. Aangezien de betalingen over 2022 ook nog achterbleven is besloten om bij 

Transparant 33.4 een herinnering mee te sturen én voortaan de contributie te vragen bij nummer 2 

(in plaats van nummer 3).  

Per 1 januari 2022 telde de VCH 322 leden 

Per 31 december 2022 telde de VCH 302 leden 

 

Transparant 

Redactie 

Op 1 januari 2022 bestond de redactie van Transparant uit de volgende leden: 

Hidde Slotboom (hoofdredacteur),  

Geeske Bisschop,  

Hanke van den Broek,  

Marius de Kok,  

Jasper Post,  

Matthijs van der Stoep,  

Johan Visser,  

Jos de Weerd, Sabine Wolsink  

(en Elsbeth Blok-den Braber als eindredacteur). 

 

Op 31 december 2022 is de redactie als volgt samengesteld: 

Hidde Slotboom (hoofdredacteur),  

Corine van den Bergh,  

Geeske Bisschop, 

Hanke van den Broek,  

Noah de Jong,  

Matthijs van der Stoep,  

Johan Visser,  

Lisette van Wingerden,  

Sabine Wolsink  

(en Elsbeth Blok-den Braber als eindredacteur). 

 

Transparant 

Er is vier maal een Transparant verschenen in 2022. De thema’s van deze nummers waren: 

33.1: Christendom en de stad 

33.2: De geboorte van Nederland 

33.3: Donkere bladzijden in de kerkgeschiedenis 



33.4: Feest! 

 

 

 

 

 


