JAARVERSLAG 2015
Het jaar 2015 was voor De Nieuwe Kring een jaar vol verandering.
Het begon als vanouds met een stemmige Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer met muziek van het Aiolos
kwartet. In de loop van het jaar volgden 22 zondagmorgenbijeenkomsten, waarvan één filmochtend en twee
lezingen in het kader van "Door leden voor leden". Tijdens de adventsvesper werden liederen ten gehore
gebracht door de "Syndics Chapel".
Er waren 13 OpenBoek lezingen, waarvan er één werd opgeluisterd met een fluitconcert.
In voor- en najaar waren er twee cursussen: "Spinoza verklaard" en "Islam en het Midden Oosten".
Met deze programmering meent De Nieuwe Kring ook in 2015 ruimschoots voldaan te hebben aan de
doelstelling: "Inspireren en een open gedachtenwisseling over filosofische, levensbeschouwelijke en
religieuze onderwerpen".
Parallel aan bovengenoemde activiteiten is in 2015 begonnen met het invulling geven aan de uitkomst van
de enquête: "Zorg dat De Nieuwe Kring tenminste tot het 100-jarig bestaan in 2023 al zijn activiteiten kan
blijven voortzetten (zonder dat de contributie verder verhoogd wordt)".
De enige manier om dit te bereiken bleek te liggen in het structureel verbeteren van de inkomsten van DNK
door het belangrijkste vermogensbestanddeel, het gebouw, beter te benutten.
Het in de vorige Jaarvergadering gepresenteerde plan was dan ook tweeledig: enerzijds het opknappen en
opnieuw verhuren van de bovenwoning; anderzijds het aanleggen van een invalidentoilet en het omvormen
van de koffiekamer tot een multifunctionele ruimte, zodat de benedenverdieping o.a. kan worden gebruikt
als steunpunt voor dagbesteding van ouderen.
Het uitgewerkte verbouwingsplan is in juni 2015 in de vorige Jaarvergadering gepresenteerd en
aangenomen. In dezelfde vergadering is door giften van een aantal leden en door het plaatsen van
premieleningen een groot deel van de financiering van de verbouwing zeker gesteld, zodat in september en
oktober van dat jaar het invalidentoilet met de bijbehorende aanpassingen van het gebouw konden worden
gerealiseerd.
Nadat de eerste fase van de verbouwing gereed was, is een nieuwe huurder gezocht en gevonden; de
tweede fase van de verbouwing is mede gefinancierd uit de huurinkomsten van deze huurder.
Het jaar 2015 is ook gebruikt om te onderzoeken welke partijen geïnteresseerd zijn om in ons gebouw een
steunpunt voor dagbesteding van ouderen op te zetten, dat qua instelling en uitstraling past bij de filosofie
van De Nieuwe Kring. Na bezoeken aan steunpunten in o.a. Bloemendaal en Heemstede en na diverse
discussies met partijen is besloten om samen met Home Instead Thuisservice uit Heemstede het plan verder
uit te werken. Het gezamenlijk initiatief heeft de naam "Thuis bij Mendlik" gekregen en is in januari 2016
van start gegaan.
In 2015 hebben enkele wijzigingen in het bestuur plaatsgevonden: Corinne Wepster is in juni afgetreden als
secretaris en vervangen door Sytske Zeelenberg. Helaas heeft Sytske om gezondheidsredenen haar functie al
in december moeten neerleggen; haar werkzaamheden zijn verdeeld onder de overige bestuursleden.
Mede door alle bovenomschreven veranderingen is het jaar 2015 voor het bestuur een ongebruikelijk zware
belasting geweest, waardoor de communicatie naar de leden niet altijd even optimaal was.

