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Colofon 

Dit jaarverslag is geproduceerd door de CCIV-Naarden-Bussum- Hilversumse Meent. 
secretariaat: 
Erfgooiersstraat 512 
1222 DK Hilversum 
www.cciv.nl 
secretaris@cciv.nl 
 
Auteursrecht voorbehouden Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud 
van deze uitgave, op welke wijze dan ook is zonder toestemming van de 
auteursrechthebbende verboden, behoudens beperkingen door de wet gesteld. Reproductie 
voor persoonlijk gebruik is toegestaan.  
Dit jaarverslag is niet in gedrukte vorm uitgegeven, maar kan voor eigen gebruik uiteraard 
worden afgedrukt.  
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Voorwoord 

  

Het programma 2016 – 2017 had als motto:  “Verdieping”. Dit begrip geeft de opdracht 
weer, die  CCIV zichzelf stelt:  geïnteresseerden de mogelijkheid bieden om kennis te 
verwerven over een onderwerp en door de discussie met de inleider en elkaar te komen tot  
dieper inzicht in de materie.  Het blijkt dat ook dit jaar de inspanning van de commissie werd 
gewaardeerd,  want meer dan 500 deelnemers, 100 meer dan het vorige verslagjaar,  
kwamen naar de lezingen.  
 
Negentien cursussen en lezingen werden aangeboden en ook uitgevoerd. 
  
Het werkjaar werd geopend door de bekende Pakistaans-Engels-Nederlandse schrijfster en 
columniste, Naema Tahir, die een boeiend betoog hield over “Tradities in een nieuwe jas”,  
ofwel hoe je leert je thuis te voelen in een immigratieland. 
  
Een keer per jaar schuiven de voorzitter en een commissielid van de CCIV aan bij het 
pastoresconvent om verslag te doen van het lopende jaar, ideeën op te doen en om te 
polsen welke predikanten het komende seizoen een bijdrage kunnen en willen leveren. Deze 
keer kreeg het nut en de rol van de CCIV nadrukkelijk aandacht. Unaniem spraken de 
pastores zich uit voor een voortzetting van het werk van de CCIV. Het soort onderwerpen, 
het aantal cursussen en het aangeboden niveau zijn niet te bereiken door de afzonderlijke  
kerkgenootschappen. CCIV verwacht dat de kerkbesturen  deze aanbeveling ter harte nemen 
en het CCIV programma organisatorisch en financieel blijven steunen. 
 
Aan het einde van het verslagjaar 2016-2017 traden vier commissieleden af: Yolanthe D. van 
Heuvelen, Tineke J.K. Polen, Henk –Jan Rebel en Mileke E.M.A. Theunissen-van Dijk. Wij 
danken hen zeer voor hun inzet de afgelopen jaren. Zij zijn opgevolgd door: Gerard Pals 
(namens de PKN in Naarden en Hans Roelofsen (namens de Vrijzinnigen in Bussum). 
  
Wij kijken terug op een geslaagd jaar. 
  
 
Wim Dooge, voorzitter
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1. Missie en Strategie 

CCIV is in 1971 opgericht om uitvoering te geven aan meer algemeen vormingswerk 

ten behoeve van de deelnemende kerken1. Vormingswerk werd indertijd gedefinieerd 

als:”een geheel van aktiviteiten waarbij gemeenteleden, levende in een tijd die 

steeds nieuwe oriëntatie en scholing vraagt, dieper inzicht verkrijgen in de 

boodschap van de Bijbel en – van daar uit – in hun plaats in de wereld van nu.”   

CCIV heeft sedert haar oprichting altijd gewerkt als zelfstandige werkgroep, zonder 

formeel mandaat. De historie van CCIV is recent geschetst in het jaarverslag 2015-

2016.  

De CCIV poogt de leden van de deelnemende kerken en andere belangstellenden 
een brede keuze te bieden aan lezingen en cursussen met verdiepende 
onderwerpen. Daartoe zijn in 2014 categorieën geformuleerd, die bij de 
samenstelling van het cursusprogramma als leidraad worden gebruikt.  
 

De categorieën: 
 

1. Bijbelstudie  
2. Theologie / filosofie 
3. Pastorale onderwerpen 
4. Kerk en samenleving 
5. Cultuur 

6. Poëzie en literatuur 
7. Geloofsbeleving / spiritualiteit 
8. Wetenschap 
9. Muziek 

 
 

Op basis van deze categorieën wordt bij de samenstelling van het programma 

gestreefd naar een acceptabele balans. Lezingen en cursussen kunnen gelijktijdig 

meerdere categorieën vertegenwoordigen. De commissie stelt het programma 

samen, gebruikmakend van ervaringen opgedaan met sprekers en adviezen van 

deelnemers, suggesties van de lokale Raad van Kerken, suggesties van het 

Pastoresberaad, maatschappelijke netwerken van de commissieleden en 

ontwikkelingen in de maatschappij.  

De diversiteit van het programma wordt in principe bevorderd, doordat de 

deelnemende kerken vertegenwoordigd zouden moeten zijn door tenminste één 

commissielid. Daarnaast dragen de verschillende professionele achtergronden en 

levenservaringen van commissieleden bij aan de diversiteit van de commissie. 

In dit verslagjaar ving CCIV aan met een strategische heroriëntatie, omdat 

inspanningen besteed aan werving van deelnemers niet lijken te resulteren in 

deelname van veel meer deelnemers aan activiteiten en al helemaal niet aan de 

                                                           
1
 De samenstelling van CCIV is altijd in grote lijnen dezelfde geweest als die van de Raad van Kerken, maar geen 

handvest of huishoudelijk reglement bestaat dat dit zo definieert.   
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gewenste verbreding en verjonging van het deelnemende publiek. Externe adviseurs 

werden aangezocht: Tom Scherder (woordvoerder Gemeente Gooise Meren) en 

Alexander Overdiep (communicatie adviseur) en wezen de commissie op een aantal 

sterkten en zwakten in de huidige aanpak, maar ook wezen zij op zelf opgelegde 

beperkingen (gebonden aan kerken bijvoorbeeld), veelheid van aanbod en andere 

factoren. De interne discussie is niet afgerond en heeft nog niet tot conclusies geleid.  
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2. Activiteiten en resultaten 

  
Het  programma (2015-2016)  telde 19 cursussen /lezingen. Twee werden afgelast 
en een cursus werd uitgesteld tot het verslagjaar 2016-2017. Tabel 1 geeft een 
overzicht van de cursussen die in dit verslagjaar zijn geprogrammeerd. 
Detailbeschrijvingen  van de betreffende cursussen en in veel gevallen de verslagen 
ervan zijn te lezen op de website (www.cciv.nl/historie). 

Tabel 1:  CCIV Programma 2016-2017  
 Cursus of lezing en spreker(s) Datum Tijd Deelnemers 

 Opening Seizoen 2016-2017: 
Tradities in een nieuwe jas                         Naema Tahir                           

6-10-2016 A 52 

1 Händel's Messiah                                           Piet Philipse                 12-10-2016 A 31 

2 Rome en reformatie                                   Nico den Bok                          20 en 27-10-
2016 

A 27 

3 Meister Eckhart                                   Bruno Nagel                       1 en 8-11-
2016 

A 32 

4 God in Gooi en Eemland                  Henk Michielse 9-11-2016 A 32 

5 De invloed van het Boek Prediker op de Nederlandse 
cultuur                                                                     Eric Bor                                                                                                                                            

22-11-2016 M 26 

6 Vluchteling in het Gooi           Albertine van Vliet                          13-12-2016 A 33 

7 De spiritualiteit van duurzaamheid        
                                                              Marjolein Tiemens                 

10-01-2017 A 14 

8 Schubert’s  Schöne Müllerin                         Wim Dooge                             17-01-2017 M 18 

9 Wil de ware Paulus opstaan?                  Peter-Ben Smit                           26-01-2017 A 21 

10 Het requiem als bron van muzikale inspiratie 
                                                                            Henk Smits                                   

02-02-2017 A 18 

11 Is er nog een plaats voor christelijke politiek? 
                               Arie Mastenbroek en Marlene Potjer 

07-02-2017 A 30 

12 Liberaal Christendom en het post-modern denken 
                                                                                      Rick 
Benjamins 

14-02-2017 A 18 

13 Vermoedens van God in de literatuur: Rutger Kopland 
                                                                           Johan Goud                                      

21-02-2017 A 20 

14 Ogentroost en Duivelsoog; Van Jan van Eyck tot 
Hiëronymus Bosch.                                         Cees Tromp                                                                        

6 en 13-3-
2017  

A 22 

15 Dienend leiderschap                                    Ed Voerman                                        15-03-2017 A 13 

16 Salafisme en Islam                                      Fuad El Bouch                  22-03-2017 A 27 

17 Veranderingen in de wereld van de uitvaart 
                                                                       Barbara Alma                                                 

23-03-2017 A 14 

18 Bent U dat God? Over God ervaren 
                                                                   Stephan de Jong                 

28-03-2017 M 28 

19 Johannes Passion                                     Piet Philipse                                     03-04-2017 A 30 
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Bovenstaande gegevens winnen aan betekenis als we ze vergelijken met enkele 
cijfers van voorgaande jaren (zie tabel 2). 
 
Tabel 2 
Overzicht van het aantal cursussen en deelnemers in de afgelopen 5 jaar. 
(gegevens betreffen de cursussen die zijn doorgegaan) 

jaar 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Aantal 
cursussen 

15 16 18 17 19 

Aantal 
deelnemers 

325 354 320 416 506 

Aantal 
aangeboden 
dagdelen  

29 23 27 25 22 

 
 
Het aantal deelnemers in het verslagjaar is opnieuw hoger dan dat in de 
voorafgaande jaren. In dit verslagjaar communiceerde de commissie haar 
programma even intensief als in het voorafgaande jaar, dat wil zeggen veel actiever 
dan in het verleden. Ook werd meer aandacht gegeven aan het programmaboekje. 
Gebruikte middelen waren naast het programmaboekje en de kerkbladen, de 
website, een digitale nieuwsbrief, de huis aan huisbladen en de digitale Gooi-agenda 
(Uitgeverij Enter). Het afgelopen jaar verwerkte CCIV tenminste 81 aanmeldingen via 
het formulier op de website. Na twee achtereenvolgende jaren met een toename van 
het  aantal betaalde deelnemingen concludeert de commissie dat de grotere 
communicatieve inspanning waarschijnlijk de belangrijkste factor is geweest bij deze 
toename. Helaas lijkt het er op dat de toename vooral ontstaat doordat de zelfde 
mensen vaker deelnemen en niet doordat een nieuwe doelgroep wordt bereikt. 
 
De trend dat deelnemers zich steeds vaker aanmelden zonder vooraf in te schrijven 
werd voortgezet. Dit heeft er onder meer toe geleid dat het afgelopen jaar, ook bij 
geringe aanmelding vooraf, geen lezingen werden afgelast.   
 
In tabel 3 is een verdeling van de cursussen/lezingen over de categorieën(zie 
hoofdstuk 1) gegeven voor de seizoenen 2015 – 2016 en 2016 – 2017.De commissie 
meent dat zij er in het verslagjaar opnieuw in geslaagd is om een evenwichtig 
programma aan te bieden.  
 
  



Jaarverslag 2016-2017 

 

- 9 - van 17 
 

Tabel 3 
Lezingen en cursussen naar categorie (zie pagina 7) 
 

categorie Aantal 2015-2016 Aantal 2016-2017 

Bijbelstudie 2 (no.5 en 11) 3 (no. 5, 9, 18) 

Theologie/filosofie 3 (no.6,15 en 16) 6 (no. 2, 3, 7, 9, 12, 13) 

Pastoraat  2 ( no.7 en 18) 2 (no. 15, 18) 

Kerk en samenleving 3  ( no.2,4 en 13) 10 (no. 0, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 
12, 16, 17) 

Cultuur 4 ( no.1, 3,7 en 9 ) 2 (No. 5, 14) 

Poëzie en literatuur geen 2 (No. 5, 13) 

Geloofsbeleving/spiritualiteit geen 3 (No. 3, 7, 18) 

Wetenschap 2 ( no.10 en 12 ) 1 (No. 20) 

Muziek 2 ( no. 8 en 14 ). 20 

* de nummers tussen haakjes verwijzen naar de inhoud van het betreffende 
programmaboekje (alsnog in te zien via de website).  
 
Tabel 1 geeft een overzicht van deelname aan de verschillende cursussen / lezingen. 
In totaal verwelkomde de CCIV het afgelopen jaar 506 betalende deelnemers. Zoals 
gewoonlijk trok de opening een relatief groot aantal (52) deelnemers, hoewel het 
aantal voor een bijzondere lezing als de opening ook teleurstellend mag worden 
genoemd. Naast deze lezing kende het jaar geen grote publiekstrekkers. Dertig of 
meer deelnemers bezochten 1, 3, 4, 6, 11 en 19 (zie tabel 1). Opmerkelijk  lijkt het 
dat de bijdragen van Piet Philipse met Voices beide keren in deze reeks staat. 
Ondanks intensieve propaganda bleven aantallen bezoekers bij de “politieke” 
bijeenkomsten toch onverwacht laag (hoewel ze meer dan 30 bezoekers trokken). De 
vluchtelingenproblematiek stond hoog op de politieke agenda, CCIV vroeg de 
waarnemend burgemeester van Bussum om haar ervaringen met de aanwezigen te 
delen en ondanks de grote interesse van het publiek en de waardevolle uitwisseling 
van ideeën, telde CCIV toch maar 33 belangstellenden.  Het Salafisme stond 
evenzeer in de publieke belangstelling, maar slechts 27 betalende belangstellenden 
kwamen af op deze bijeenkomst.  
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3. Jaarrekening 2016-2017 

  

  

Rekening van lasten en baten over het cursusjaar 2016/2017 

  

  

Lasten  16/17 15/16   Baten  16/17 15/16   

Gastsprekers vergoedingen  1.896 1.426   Bijdrage cursisten  3.481 3.040   

Gastsprekers reiskosten     134   18   Bijdrage kerken  1.210  1.210   

Programmaboekje/communicatie  1.462 1.135           

Beheerkosten     624    542           

Bankkosten     130 117           

Voordelig resultaat  445 1.012           

  ===== =====     ===== =====   

  4.691 

  

4.250     4.691  4.250 

  

                

Balans per 31 juli 2017 

  

Activa  16/17 15/16   Passiva  16/17 15/16   

ING-bank  113 227   Eigen vermogen 5.830 5.385   

Spaarrekening ING  5.717 5.158    

  

  

             

  ===== =====     ===== =====   

  5.830 5.385     5.830 5.385   

Aan sprekers en  hun reiskosten werd aanzienlijk meer uitgegeven dan het voorgaande jaar. 

Dit is grotendeels toe te schrijven aan de toename van het aantal cursussen (zie tabel 2).  

De toename van de post Programmaboekje / Communicatie houdt verband met de 

wenselijkheid om professionele ondersteuning bij website en nieuwsbrief te verkrijgen (€ 

454).   

De bijdragen van cursisten namen het afgelopen jaar toe, maar daarvoor moesten extra 

kosten en inspanningen worden geleverd, onder meer door verbeteringen van de website, 

extra affiches en frequente nieuwsbrieven.  

Gedurende meer dan 40 jaar waren de bijdragen van de deelnemende kerken voldoende om 

onder meer het jaarlijkse programmaboekje, de kosten van de openingsavond en de 

beheerkosten te financieren. Helaas is dat al enkele jaren niet meer het geval. Eén 

kerkgenootschap betaalt al enkele jaren helemaal niets; een ander heeft twee jaar geleden 

zijn bijdrage drastisch verminderd.  
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Uiteindelijk wordt het boekjaar 2016/2017 positief afgesloten, mede ten gevolge van de 

geweldige belangeloze inzet van commissieleden. 
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4. Publiciteit 

Publiciteit is een belangrijk middel om de bekendheid van de CCIV te vergroten en 
daarmee deelname aan cursussen te bevorderen. Traditioneel wordt eind augustus 
een programmaboekje uitgereikt via de deelnemende kerken, de firma Los en de 
bibliotheek. Tevens wordt een affiche opgehangen bij de deelnemende kerken, de 
bibliotheek en de firma Los. Dit jaar werd het stadhuis toegevoegd aan de serie, 
alsmede de dependance van de bibliotheek te Naarden. De bijeenkomsten worden 
ook opgenomen in Gooi Agenda, een gezamenlijke website van Bussums en 
Naardens Weekblad en Gooi en Eembode. De website werd actief onderhouden 
(inclusief verslagen van lezingen en fotoreportages voor zover aangeboden aan de 
webmaster) en de nieuwsbrief werd gestuurd naar ruim 400 abonnees.  Het 
afgelopen boekjaar werd bijna € 1500 besteed aan externe communicatie (2015-
2016: € 1135 en bijvoorbeeld 2010-2011; € 250) 
 
De indruk bestaat dat de publicatie van het programma buiten de kerken nauwelijks 
bijdraagt aan deelname door anderen dan de vertrouwde achterban. Zelfs de 
“politieke” en maatschappelijk zeer relevante activiteiten (de openingslezing door 
Naema Tahir, “Vluchteling in het Gooi” door burgemeester Albertine van Vliet en “Is 
er nog plaats voor Christelijke politiek?” door Arie Mastenbroek en Marlène Potjer) 
die relatief goed bezocht werden en nadrukkelijk publiek waren geagendeerd, 
trokken nauwelijks deelnemers buiten de bekende achterban.  
 
Bovenstaande waarneming is wellicht niet verbazend, maar natuurlijk wel zorgelijk 
met het oog op de duurzaamheid van het concept waarop CCIV nog steeds is 
gebaseerd. 
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5. Externe Contacten 

Kerkgenootschappen in Naarden en Bussum 

De samenstelling van de CCIV qua kerkelijke achtergrond van de 
commissieleden valt globaal samen met die van de Raad van Kerken Naarden, 
Bussum en Hilversumse Meent (RvK-NB). Vertegenwoordigd zijn: de 
Protestantse Gemeente Bussum, Remonstrantse Gemeente, Protestantse 
Gemeente Naarden, Doopsgezinde Gemeente, RK St-Jozefkerk, Vrijzinnigen 
Naarden-Bussum, Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi en het Apostolisch 
Genootschap. Hoewel de RK Parochie van de Heilige Drieëenheid in 
correspondentie aangeeft dat zij deelneemt aan CCIV is zij niet vertegenwoordigd 
en deelt zij ook niet mee in de financiering. De Christengemeenschap en de Vrije 
Evangelische Gemeente zijn vertegenwoordigd in de RvK-NB, maar niet in de 
CCIV.  

Het verdient aanbeveling na te gaan in hoeverre het programma van de CCIV 
appelleert aan enkele Christelijke gemeenschappen die nooit zijn toegetreden tot 
de RvK-NB.  

Daarnaast zijn buiten de christelijke kerken andere organisaties actief die 
vergelijkbaar zijn met kerken, zoals moskeeën Atakwa te Bussum en As-Salaam 
te Naarden, de Joodse gemeente te Bussum, de vrijmetselaars loge, het 
humanistisch verbond, Soupurbe. Op grond van de huidige missie zullen ze geen 
deel kunnen uitmaken van de CCIV, maar de onderwerpen die de CCIV in haar 
programma aanroert zullen mogelijk appelleren aan de leden van deze 
organisaties. Tot nog toe heeft de CCIV slechts incidenteel contact gezocht met 
deze organisaties. De CCIV onderhoudt geen contacten met de gemeente 
Bussum (Gooise Meren) of een daaraan verbonden organisatie zoals Versa.  

Raad van Kerken Naarden, Bussum, Hilversumse Meent 

De CCIV is als zelfstandige werkgroep geassocieerd met de RvK-NB. De 
secretaris van de CCIV zit als waarnemer bij de vergadering van de RvK-NB. Het 
programma van de CCIV wordt met de RvK-NB besproken. Het jaarverslag van 
de CCIV wordt samengevat weergegeven in het jaarverslag van de RvK-NB.  

 

Pastoresconvent 

Een keer per jaar schuiven de voorzitter en een commissielid van de CCIV aan bij 
het pastoresconvent om kort verslag te doen van het lopende jaar en om te 
polsen welke predikant voor het nieuwe seizoen een lezing voor zijn rekening zou 
willen nemen.  Het overleg in het afgelopen jaar resulteerde in een brief (5-3-
2017) van het pastoresconvent aan CCIV met de vaststelling: “De pastores zijn 
van mening dat de CCIV al jarenlang een breed en kwalitatief hoogwaardig 
programma verzorgt, dat de afzonderlijke kerken niet zouden kunnen bieden. Het 
is duidelijk dat zij al jarenlang aan een behoefte van onze gemeenteleden 
voldoet, maar daarnaast ook mensen van niet-aangesloten kerken bij de Raad 
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van Kerken en buitenkerkelijke bewoners van onze regio weet aan te spreken.”  
Deze brief is ter kennisgeving gestuurd aan de besturen van de 
kerkgenootschappen die CCIV formeel ondersteunen, samen met een voorstel tot 
overleg over toekomstige financiering van CCIV, maar dit heeft helaas niet geleid 
tot enig gesprek.  

Openbare Bibliotheek (nu Bibliotheek Gooi en Meer) 

Het programma van de CCIV wordt middels een affiche in de hal van de 
bibliotheek aangeprezen.  Het programmaboekje wordt ook via de bibliotheek 
verspreid. Via deze weg weten vele niet kerkelijk aangeslotenen de lezingen en 
cursussen van de CCIV te vinden.  

Vrije Universteit 

Inmiddels is het een traditie om één of meer cursussen samen met de VU-
vereniging te houden. Deze vereniging heeft als één van haar doelen: “Het 
organiseren van activiteiten op het snijvlak van onderwijs, wetenschap, zorg, 
levensbeschouwing en maatschappij.” De gemeenschappelijke lezingen krijgen 
daardoor een bredere aandacht . Dit jaar is het niet gelukt een van de lezingen 
van CCIV te “matchen” met het VU aanbod.   



Jaarverslag 2016-2017 

 

- 15 - van 17 
 

6. Interne organisatie 

De CCIV is geheel samengesteld uit vrijwilligers, die geen vergoeding ontvangen 
voor hun werkzaamheden. Gemaakte kosten (voornamelijk administratie) worden 
vergoed. 
 
Samenstelling van de Commissie   
De CCIV heeft in de praktijk dezelfde kerkelijke samenstelling als de plaatselijke 
Raad van Kerken. Leden in de commissie vertegenwoordigen hun kerkgenootschap 
en worden via coöptatie geworven. Een commissielid neemt deel op persoonlijke 
titel.  
 

Naam Kerkgenootschap Jaar van lidmaatschap en evt 
functie 

Hans Bruins   Protestantse Gemeente 
Bussum Verlosserkerk)   

 2015 

Ben Budding  ***)   Protestantse Gemeente 
Bussum Spieghelkerk) 

Cursus administratie sedert 
2006 en Penningmeester 
sedert 2007 

Wim Dooge ***)   
  

Remonstranten Naarden-
Bussum 

 Voorzitter sedert 2014 

Jan Willem D.M. 
Henfling *) ***) 

Protestantse Gemeente 
Bussum Spieghelkerk)  

 2014 en secretaris sedert 
2016  

Yolanthe D. van 
Heuvelen-
Wiegerinck  

Protestantse Gemeente 
Naarden   

 2012 

Bin B.R. Kroon  Doopsgezinde Gemeente  2009 

Jan G. Langendorff    RK St-Josefkerk, Bussum    2012 

Tineke J.K. Polen-
Huizinga  

Vrijzinnigen in Nederland afd. 
Naarden/Bussum   

 2010 

Henk Jan Rebel  Protestantse Gemeente 
Bussum Wilhelminakerk)   

 2014 

Ellen M. Reijinga-
Detiger  

Evangelisch-Lutherse 
Gemeente   

 1998 

Dirk Siersma  Apostolisch Genootschap    2009 en vice voorzitter 

Mileke E.M.A. 
Theunissen-van 
Dijk  

Op persoonlijke titel **)   2006 

vacature RK Parochie van de H. 
Drieëenheid, Bussum en 
Naarden 

 

   

*) Tevens webmaster sedert 2013  **) vertegenwoordigde de RK Mariaparochie tot 
2012. ***) vertegenwoordigen als CCIV bestuurder niet het kerkgenootschap waarbij 
zij zijn  aangesloten 
  
Aan het einde van dit verslagjaar traden af: Yolanthe van Heuvelen (die werd 
opgevolgd door Gerard Pals), Tineke Polen (opgevolgd door Hans Roelofsen), Henk-
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Jan Rebel, Mileke Theunissen en Ellen Reijinga. Dit betekent dat 4 kerken die 
formeel deelnemen aan CCIV niet programmatisch zijn vertegenwoordigd in de 
commissie.    
 
De CCIV zoekt onder meer de raakvlakken tussen geloof en maatschappij. Dan is 
het van belang dat de commissie ook wat betreft maatschappelijke achtergronden 
voldoende gevarieerd is samengesteld. De huidige leden zijn afkomstig uit 
bedrijfsleven, overheid, onderwijs, onderzoek en de medische sector zie beknopte 
CV’s op de website).  
 
De penningmeester, tevens cursuscoördinator, heeft tijdens het cursusseizoen 
wekelijks enkele dagdelen nodig om zijn taken uit te voeren.  Het secretariaat is een 
functie die minder tijd kost dan het werk van de cursuscoördinator, maar de 
webmaster besteedt wekelijks eveneens enkele dagdelen aan onderhoud van de 
website en nieuwsbrieven.     
 
Juridische status 
De CCIV functioneert zonder onderbreking reeds 45 jaar als een informele 
organisatie, zonder reglement, statuut, inschrijving bij de Kamer van Koophandel.  
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7. Samenvatting en conclusies  
 
 
Samenvatting in de vorm van  enkele conclusies 
 

1. Het programma 2016-2017 was zeer gevarieerd (tabel 3) en werd, gezien de 
bezoekersaantallen (tabel 1), overwegend gewaardeerd. 

2. Het bezoekersaantal is opnieuw iets groter dan de voorgaande jaren (tabel 2) 
3. Met als kanttekening dat deze toename voor rekening komt van de 

“bekende”achterban die frequenter komt.  
4. De bezoekende populatie verbreedt of verjongt zich niet, ondanks de 

toenemende inspanning (zowel mbt acties, locaties als kosten) om nieuwe 
deelnemers te bereiken en te binden.  

5. De toename in het aantal betalende deelnemers compenseert voor de 
afnemende bijdragen van deelnemende kerken en toenemende kosten van 
sprekers, waardoor opnieuw een bescheiden positief resultaat werd geboekt.  

6. De positieve houding van de pastores t.a.v. CCIV (brief van 5-3-2017) 
contrasteert opvallend met de weinig stimulerende houding van de besturen 
van kerken die deelnemen in CCIV. 
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