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In aanwezigheid van ongeveer 30 mensen opent Etje Verhagen, als voorzitter van
Albert Camus, de vergadering. Zij heeft de overstap naar de VGVZ begeleid. Zij
zegt dat zij bij de VGVZ een grote gastvrijheid en openheid naar Albert Camus
heeft ervaren. Na deze vergadering kan zij haar taak als afgerond beschouwen
want voortaan zal alles via de sectorraad die gekozen gaat worden lopen. Ze heeft
Vlinderkoekjes meegenomen. De weg naar de oprichting van de SING is erg lang
geweest. De RING is nog steeds in oprichting. Een vlinder blijft lang in een cocon,
zo lang dat je je soms afvraagt of het ooit wat gaat worden, maar dan verschijnt
er toch een mooie vlinder, die vrij en blij rondfladdert. Daarom worden alle
aanwezigen uitgenodigd een vlinderkoekje te nemen.
Vervolgens krijgt Simon Evers, als voorzitter van de VGVZ, het woord. Hij geeft
toelichting over de SING en legt het onderscheid met de RING uit: De Ring is de
Raad Institutioneel Niet Gezonden geestelijk verzorgers. Deze is in oprichting en
zal in het najaar actief gaan worden. Dit is uniek in de wereld. Er zijn deskundigen
aangezocht om dit te begeleiden: Carlo Leget, Hetty Zock en Anne Ruth Mackor.
Deze Raad zal de geestelijk verzorgers een levensbeschouwelijke machtiging
kunnen geven, vergelijkbaar met een zending van andere zendende instanties.
Hoe dit zal gaan wordt onderzocht. Er zal niet inhoudelijk getoetst gaan worden, er
wordt dus niet gekeken naar de inhoud van je ideeën en gedachten, maar wel of
je zelf kunt verantwoorden waar je staat en welke keuzes je hebt gemaakt, wat
leidend of richtinggevend is voor jou, wat jouw inspiratiebronnen zijn. En of je
daarbij open staat voor anderen met andere ideeën en hen open tegemoet kunt
treden. De RING is een zelfstandig orgaan en maakt geen deel uit van de VGVZ.
De SING gaan we vandaag oprichten, het is de Sector Institutioneel Niet
Gezondenen binnen de VGVZ en zal de 7e sector van de VGVZ vormen. Elke sector
met meer dan 25 leden heeft een afgevaardigde in het Algemeen Bestuur.
Aangezien de SING meer dan 25 leden heeft, op het moment van oprichting al
meer dan 100, zal er deze middag een afgevaardigde gekozen worden. Deze
afgevaardigde zal zonder last of ruggenspraak haar taak vervullen. Dat is
belangrijk, omdat in het Algemeen Bestuur het belang van alle leden van de hele
VGVZ centraal staat. Het AB is voorwaardenscheppend voor de hele beroepsgroep.
Over de inhoud gaan de verschillende sectoren en werkvelden zelf.
Opgemerkt wordt dat je sinds kort van 2 of eventueel meer levensbeschouwelijke
sectoren lid kunt zijn in de VGVZ en dat sommige leden dat nu ook al zijn.
Vooralsnog zijn veel leden van de SING aspirant-lid van de VGVZ, immers de
toetsing door de RING heeft nog niet plaatsgevonden. Sommigen hebben al een
zending via een ander levensbeschouwelijk genootschap. Aspirant leden hebben
geen stemrecht binnen de VGVZ, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit bij de komende
algemene leden vergadering op 23 juni veranderd gaan worden. Het feit dat
misschien zelfs de bestuursleden van de SING aspirant-leden zijn, hoeft dus geen
bezwaar te zijn, aldus Simon.
Er hebben zich 5 kandidaten gemeld voor de sectorraad van de SING, waarvan 1
die als afgevaardigde in het AB wil plaatsnemen. Dat is Freda Dröes, die deze
functie al enkele maanden als waarneemster vervult. De andere 4 zijn Mirjam

Maas, Thea Kloek, Andreas van der Velde en Carla van der Heijden. Deze 5 gaan
even de gang op, zodat de vergadering kan overleggen. Na enkele minuten
worden zij onder applaus weer binnen geroepen, waarmee de benoeming van de
sectorraad van de SING een feit is. Etje Verhagen merkt op dat de vergadering
inderdaad wil dat Freda in het AB plaatsneemt en dat Andreas geen functie als
voorzitter zal vervullen, vanwege zijn positie in de RING. Een van de anderen
moet dus deze taak op zich nemen. Zij geeft aan Freda een klein
gereedschapssetje, bedoeld voor de voorzitter. Dit is beter dan een hamer, zegt
ze, want hiermee kun je sleutelen en schroeven en dat zal soms nodig zijn.
Christien den Draak van het stafbureau zegt dat de secretaris haar aanspreekpunt
zal zijn en dat er een budget is. De gekozenen zeggen dat zij zeer spoedig bijeen
zullen komen en dan zullen beslissen wie welke taak op zich zal nemen. Christien
zal daar bij aanwezig zijn om hen op weg te helpen.
Na de pauze houdt Wim Smeets een presentatie getiteld: Geestelijke Verzorging,
op het kruispunt van wegen. Het biedt een mooi overzicht van de ontwikkelingen
en discussiepunten van de laatste decennia, uitkomend bij deze historische
middag waarop geestelijk verzorgers zonder zending officieel een volwaardige plek
hebben binnen de beroepsvereniging VGVZ. De presentatie van Wim Smeets is te
vinden op de website.
Na afloop maakt het nieuwe bestuur de eerste vergaderafspraak voor een week
later in Amsterdam en gaat iedereen naar de borrel.
Carla van der Heijden, secretaris van de SING

