
Jaarverslag 2018 
 
In dit jaarverslag geven wij u graag een overzicht van verenigingsactiviteiten, die in 
2018 hebben plaatsgevonden. 
 
Op 31 december 2018 telde onze vereniging 151 leden.(141 individuele leden : 119 
leden, 22 partnersleden en 10 organisaties). 
Het jaar daarvoor sloten we af met 159 leden. 
Het ledenaantal loopt dus wel terug. Uiteraard is dat verklaarbaar, doordat de 
vereniging relatief veel ouderen telt en de gezondheidssituatie van veel leden 
zorgelijk is. 
 
Ook dit jaar werd de voorzittershamer weer gehanteerd door Nelly Vellinga-
Geerlings. Haddo Hans Hilbers (penningmeester) en Jan van Hulst (secretaris) 
werden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van vier jaar. Binnen het 
bestuur was er nog één vacature, die op de ALV in maart door Gerdi Bade-van der 
Weerd werd ingevuld. Verder maakt Frans van Empel deel uit van ons bestuur. 
 
Het bestuur van de vereniging kwam dit jaar twee keer bij elkaar. Naast de lopende 
zaken worden deze vergaderingen benut om de ALV’s voor te bereiden en er werd 
vergaderd met de leden van de werkgroep WKKA 2020 om zaken betreffende het 
“21. Weltkrippenkongress Euregio Maas-Rhein Aachen 15.-19. Januar 2020” te 
bespreken. Ook werd er door de bestuursleden per mail of telefoon overlegd. 
 
Een werkgroep onder leiding van Ton Rutting heeft zich beziggehouden met 
aanpassing van onze statuten. Deze zijn, nadat zij goedgekeurd waren door onze 
leden, notarieel gepasseerd op 9 april 2018. Het bestuur heeft zich ook 
beziggehouden met de privacy wetgeving (AVG).In het kader van de AVG wordt in 
het vervolg steeds aan het begin van de vergadering gevraagd, of er onder de 
aanwezige leden personen zijn die bezwaar hebben tegen het nemen van foto’s, die 
voor interne doeleinden worden gebruikt.  Op onze website, 
www.vriendenvandekerstgroep.nl, is het privacyreglement opgenomen. 
 
Met de nieuwe flyer hopen wij onze vereniging onder de aandacht van een groter 
publiek te brengen. De flyer is zowel in zwart wit als in kleur te downloaden op onze 
website, of op te vragen bij het secretariaat. 
 
Onze vereniging bestaat in 2019 vijfentwintig jaar. In verband met de 
voorbereidingen van het WKKA 2020 heeft het bestuur besloten om de viering van 
het vijfde lustrum te verplaatsen naar de zomer van 2020. 
 
Met ons nieuw ingevoerde administratiesysteem kreeg de kascommissie weer online 
toegang tot de boekhouding. Ook kon zij toegang krijgen tot de gescande nota’s, 
waardoor de leden van de commissie in de gelegenheid waren gerichte vragen te 
stellen. 
Het lidmaatschapsgeld werd afgelopen jaar niet verhoogd en blijft gehandhaafd op 
€ 30,00 voor leden, € 20,00 voor partnerleden en voor donateurs minimaal € 15,00. 
 



Tot voor kort was het gebruikelijk dat leden die de bijeenkomsten bezochten contant 
de lunch betaalden. Inmiddels maken de meeste leden hun betaling digitaal over. 
Deze betalingswijze voorziet zeker in een behoefte. 
 
In de begroting zijn bewust alle kosten voor de organisatie van het WKKA 2020 
opgenomen. We gaan er van uit dat deze kosten veel lager zullen uitvallen, omdat er 
een groot beroep op de leden gedaan zal worden. 
 
Onze voorzitter woonde de vergadering van de UN-FOE-PRAE te Rome bij op 24 en 
25 februari 2018. De UN-FOE-PRAE ( Universalis Foederatio Praesepistica) is de 
overkoepelende organisatie van 21 landen, waarbij ook onze vereniging is 
aangesloten. 
 
De vereniging belegde het afgelopen jaar drie bijeenkomsten. Naast de gebruikelijke 
ALV’s hadden wij ook een ontmoetingsdag. De voorjaars ALV en de ontmoetingsdag 
werden op de gebruikelijke locatie in Soest gehouden en de najaars ALV in “De 
Bosrank” in Bilthoven. Op de ontmoetingsdag hadden de leden weer de mogelijkheid 
om groepen te kopen en te verkopen. 
 
Over gebrek aan belangstelling om deel te nemen aan de vergaderingen hebben wij 
niet te klagen. Gemiddeld 50 leden zijn bij elke vergadering aanwezig. De volgende 
lezingen vonden plaats : Mw. Josée Claassen, kunsthistorica, hield een voordracht 
over “Kerst in klank en beeld”. Op de najaarsvergadering was onze gast Ds. Adriaan 
Plantinga, die een presentatie verzorgde over “ Het ware kerstverhaal, een muzikale 
onthulling”. 
 
De werkgroep WKKA 2020, bestaande uit  Timothy Bottema – van den Haak , Ida en 
Peter Diemer, Haddo Hans Hilbers , en Ruud Verheggen voor contacten, kennis en 
vraagbaak voor de Limburgse regio, is druk bezig met de voorbereidingen van het 
Weltkrippenkongress. 
De werkgroep WKKA 2020 kwam drie keer bijeen met de Belgen en de Duitsers en 
wel in februari, mei en augustus en één keer met het internet team in september. 
Deze werkgroep had in oktober overleg met het bestuur. 
 
De voorbereidingen voor de drie in Nederland te houden exposities zijn in volle gang. 
De tentoonstelling in Maastricht wordt verzorgd door StiBEROK met Nederlands 
erfgoed. Verder zijn er tentoonstellingen in Museum “de Schat van Simpelveld” in 
Simpelveld (zelf gemaakt) en in de klooster bibliotheek Wittem (de mooiste 
kerstgroep van de leden). 
 
Ons tijdschrift “De Kerstgroep” en de website voorzien in een duidelijke behoefte om 
het contact tussen leden en andere geïnteresseerden te bevorderen. Zowel over de 
inhoud als de uitvoering zijn wij zeer tevreden. Peter en Ida Diemer blijven de 
redactie voeren over ons tijdschrift en verzorgen ook de jaarboeken. 
De website van onze vereniging ziet er goed uit. Er is overgegaan op een nieuw 
besturingssysteem zodat wij hopelijk in de toekomst minder last hebben van hackers. 
De site bevat veel actuele informatie en is gebruiksvriendelijk. 
 
Er werden weer diverse activiteiten georganiseerd, waarvoor het bestuur 
uitnodigingen ontving. 



 
Op 8 mei waren er vier leden aanwezig bij de opening van het Museum “de Schat 
van Simpelveld in Simpelveld. 
 
3 juni waren er vier leden aanwezig bij het 25-jarig jubileum van het priesterschap 
van Ruud Verheggen in Tienray. 
 
Van 7-11 november namen drie leden van onze vereniging deel aan een 
internationaal congres in Malta. 
 
Van 28-30 november namen drie leden deel aan de Internationale Expert 
Conference “Crèches still alive III” in Jindřichův Hradec, Tsjechië. Zij gaven daar een 
presentatie over “Kerstgroepen en bijzondere kerstvoorstellingen in Nederland” en 
over het WKKA 2020. 
 
Veel leden hebben rond kerst weer exposities georganiseerd, waar duizenden 
mensen van hebben genoten. Ruim 50 exposities werden vermeld in ons tijdschrift 
en op de website. Diverse instanties doen een beroep op onze leden, maar gezien 
de vergrijzing van ons ledenbestand en het vele, vele werk, dat aan een expositie 
verbonden is, wordt het steeds moeilijker om exposanten te vinden. 
 
Al met al was het weer een boeiend verenigingsjaar, waar wij met plezier op 
terugkijken. 
 
Krimpen aan den IJssel, 10 februari 2019 
 
Namens het bestuur, 
Jan van Hulst, secretaris. 


