Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de
Zondagsheiliging
Naam van de instelling:

Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en
de Zondagsheiliging

RSIN

004629875

Postadres:

Frederik van de Paltshof 15, 3911 LA Rhenen
Tel.: 0317-614398
E-mail: info@verenigingzondagsrust.nl

Beschrijving van de doelstelling:
Het doel van de Vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de zondagsrust en de
zondagsheiliging, zoals die in Gods Woord en Wet geboden wordt.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
• De werkzaamheden van de Vereniging bestaan uit:
-

het beleggen van vergaderingen, bijeenkomsten en informatieavonden
het geven van voorlichting door woord en geschrift aan overheid, semi-overheid,
instellingen, organisaties, bedrijfsleven en particulieren
de jaarlijkse uitgave van een brochure, bevattende o.a. een weergave van de
werkzaamheden die door de Vereniging zijn verricht in het afgelopen jaar
andere wettige middelen die aan het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn

• Wijze van werving van gelden:
De geldmiddelen worden verkregen uit
- contributies van leden
- collecten, giften en bijdragen van kerken en verenigingen
- giften van particulieren
- legaten
- opbrengsten van uitgegeven voorlichtingsmateriaal
- rente
• Beheer van het vermogen:
Het vermogen van de Vereniging wordt beheerd door het gezamenlijke bestuur.
Vermogensbestanddelen worden aangehouden voor zover de instandhouding daarvan voortvloeit uit
de doelstelling van de Vereniging. Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs
nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld; deze wordt gecontroleerd door een registeraccountant.
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• Besteding van het vermogen:
Het vermogen wordt overeenkomstig het doel van de Vereniging besteed aan de volgende zaken:
- publicatiekosten: drukwerk, periodieken zoals nieuwsbrieven, promotiemateriaal, porti,
advertenties
- salarissen, vacatiegelden, onkostenvergoedingen
- huisvestingskosten
- kantoorkosten
- administratie- en accountantskosten, advieskosten

Samenstelling van het bestuur:
D. van der Sluis, Prins Clausstraat 74, 8281 DD Genemuiden, eerste voorzitter
D. Exalto, Lodewijk van Nassaustraat 13, 3901 DW Veenendaal, eerste secretaris
mr. L. Vogelaar, Nunspeterweg 23, 8075 AA Elspeet, eerste penningmeester
A.J. Doorn, Prins Bernhardstraat 11, 3244 BK Nieuwe Tonge, tweede voorzitter
A.G. Rietveld, Reigersingel 11, 2922 GP Krimpen aan den IJssel, tweede secretaris
M.J. van Walsem, Ruiterpad 23, 3911 SJ Rhenen, tweede penningmeester
P. Hartog, Kerkweg 35, 3371 AE Hardinxveld-Giessendam, algemeen adjunct

Beloningsbeleid:
Het kantoor van de Vereniging wordt bezet door één of meer personeelsleden. De salariskosten
staan vermeld in de financiële verantwoording.
Bestuursleden ontvangen een niet-bovenmatig vacatiegeld voor bijgewoonde vergaderingen.
De door bestuursleden gemaakte reiskosten worden vergoed.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2017:
De jaarvergadering werd op zaterdag 18 februari 2017 te Barneveld gehouden. Door het bestuur
werd verslag uitgebracht van de werkzaamheden in het jaar 2016, waarna ds. B.J. van Boven een
slotwoord sprak.
Op 6 mei werd te Hardinxveld-Giessendam de vertegenwoordigersdag 2017 gehouden, waar de heer
M. Bogerd een referaat hield over: 500 jaar Reformatie – Luther: zijn tijd, de Bijbel, het huwelijk en
de zondag. Tijdens deze vergadering werd de nieuwe lesbrief geïntroduceerd, getiteld ‘de zegen van
de zondag’, geschreven door mevr. A. van Hartingsveldt-Moree. De Vereniging telt momenteel ca.
120 vertegenwoordigers, die zich plaatselijk inzetten om de doelstelling van de Vereniging te
bevorderen en nieuwe leden te werven. Door hen wordt ook bezorgwerk gedaan in hun rayon.
Voorts fungeren zij als contactpersoon en aanspreekpunt.
Op 28 maart, 5 juli en 30 augustus werden streekbijeenkomsten georganiseerd in resp. Rhenen,
Staphorst en Krimpen aan den IJssel.
Voor een viertal verenigingen werd in 2017 een avond verzorgd.
Verder was de Vereniging dit jaar present op de Duikenburgse dagen en de Familiedagen in
Gorinchem; de beurs Wegwijs werd dit jaar niet gehouden.
Ook dit jaar werd weer veel geadverteerd, dit om bekendheid te geven aan de doelstelling van de
Vereniging en deze te bevorderen, alsmede om zo mogelijk nieuwe leden te werven. In dit jaar
konden 869 nieuwe leden worden ingeschreven; helaas moesten bijna 1000 leden worden
uitgeschreven wegens overlijden of het sinds lange tijd niet voldoen van de contributie. Op 31
december 2017 bedroeg het aantal leden 27.897.
Het streven is om in 2018 deel V van ‘Een lied op den sabbatdag’ te doen verschijnen; deze uitgave is
in voorbereiding. De vier eerdere delen werden herdrukt. Verder werden brochures gedrukt van o.a.
Eliëzer Kropveld en kwam in 2017 een heruitgave van een boek van Johannes à Marck tot stand.
Correspondentie werd gevoerd met o.a. winkelketens, musea, organisatoren van evenementen, het
Ned. Rode Kruis, plaatselijke overheden, het koninklijk huis, de minister-president en de leden van
het nieuwe kabinet alsmede alle leden van de Tweede Kamer, doorgaans om uiting te geven aan de
bezorgdheid van de Vereniging over de steeds verdergaande ontheiliging van de dag des Heeren en
om daartegen te waarschuwen. Ook is weer regelmatig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
mondeling de doelstelling naar voren te brengen, o.a. in gesprekken met instanties en bedrijven en
gebruikmakend van inspraakmogelijkheden bij raads- en commissievergaderingen in diverse
plaatsen. Het onderwerp koopzondagen bleef ook dit jaar in veel plaatsen de gemoederen bezig
houden. De invoering en gestage uitbreiding van het aantal koopzondagen, ondanks bezwaren
daartegen van veel winkeliers, geeft de Vereniging reden tot droefheid. Dit werd op de hiervoor
genoemde manieren geuit.
In 2016 werd de afschaffing van de Zondagswet van 1953 in gang gezet, hiertoe werd een
wetsvoorstel ingediend. Verwacht werd toen dat de discussie zou worden uitgesteld tot na de
vorming van het nieuwe kabinet in 2017. Verblijdend was dat het wetsvoorstel tegen het einde van
2017 van tafel werd gehaald.
Door accountantskantoor Boonzaaijer & Merkus te Bilthoven werd de jaarrekening over 2017
gecontroleerd en goedgekeurd.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018:
Op 3 maart 2018 werd in Barneveld de jaarvergadering van de Vereniging gehouden. De voorzitter
sprak zijn zorg uit over de winkelopenstelling op zondag, welke steeds grotere vormen aanneemt, tot
in de kleinste steden en dorpen toe. Door de secretaris en penningmeester werd verslag uitgebracht
van het verloop van de werkzaamheden van de Vereniging in 2017. Ds. D.C. Flapper sprak een
slotwoord.
Streekbijeenkomsten werden belegd op 12 april te Scheveningen, op 6 juni te Achterberg en op 10
oktober te Geldermalsen.
Op drie plaatsen werd voor een vereniging een avond verzorgd. Ook werd op een tweetal scholen
een presentatie gegeven.
De Vereniging was met een stand aanwezig op de Hardenbergse familiedagen, die van 28 februari
t/m 2 maart werden gehouden. Hier was een goede belangstelling. In oktober was de Vereniging
tevens op de Gorinchemse familiedagen present, waar eveneens door de bezoekers veel interesse
werd getoond en 40 nieuwe leden mochten worden ingeschreven.
In totaal konden dit jaar 1085 nieuwe leden worden ingeschreven. Wel moest wederom een groot
aantal leden worden uitgeboekt wegens overlijden, bedanken of het niet voldoen van de contributie,
te weten 1248 leden. Het ledenaantal bedroeg 27.734 per 31 december 2018.
Dit jaar verscheen deel V van ‘Een lied op de Sabbatdag’. Na verschijnen was er ook vraag naar de
eerdere deeltjes.
Ook in 2018 werd weer correspondentie gevoerd met een aantal colleges van B&W, verenigingen,
musea, bedrijven enzovoort. Aan een groot aantal gemeentebesturen (335) werd, i.v.m. de coalitiebesprekingen na de verkiezingen van 21 maart 2018, een schrijven verzonden waarin de zondagsrust
naar het vierde gebod onder de aandacht werd gebracht en zorg werd uitgesproken aangaande de
huidige landelijke ontwikkelingen.
Er werd bezwaar ingediend tegen een dancefestival in Alkmaar op zondag, dit door middel van een
kort geding bij de rechtbank te Haarlem, waarbij, gezien de te verwachten drukte en geluidsoverlast
door dit evenement, een beroep gedaan werd op de Zondagswet 1953. Helaas besliste de rechter dat
het festival wel mocht doorgaan.
In een aantal gemeenten werd door de Vereniging ingesproken tijdens raadsvergaderingen. Van dit
spreekrecht werd in het afgelopen jaar veel gebruikgemaakt, meestal m.b.t. de voorgenomen
invoering of uitbreiding van koopzondagen. In sommige gemeenten was er sprake van een eerste
invoering van koopzondagen, in andere van uitbreiding van het aantal. In een aantal plaatsen werd
besloten tot algehele vrijstelling van de winkeltijden.
Overigens zijn er signalen dat winkels terugkomen op hun besluit om op zondag open te zijn en zich
weer richten op koopavonden doordeweeks. Ook komen er meer stemmen op tegen het opleggen
van boetes en dwangsommen aan winkeliers in winkelcentra die hun zaak op zondag gesloten
houden. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken deelde mee dat het kabinet met wettelijke
regels komt om te voorkomen dat winkels verplicht zijn om op zondag open te gaan.
Door accountantskantoor Boonzaaijer & Merkus te Bilthoven werd de jaarrekening over 2018
gecontroleerd en goedgekeurd.
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Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019:
Op 23 februari 2019 werd in Barneveld de jaarvergadering van de Vereniging gehouden. Het aantal
bezoekers was groter dan in de afgelopen jaren. De voorzitter memoreerde dat de Vereniging in
2019 65 jaar bestaat. Hij stelde dat er in al die jaren nog niets ten goede veranderd is op het gebied
van de zondagsrust en zondagsheiliging, maar dat het alles wel veel erger is geworden. Veel is er wat
nu de aandacht vraagt, aldus de voorzitter. Hij sprak zijn zorg uit over de invloed van de moderne
media. De invoering en verruiming van winkelopenstelling op zondag gaat in veel plaatsen door.
Hierover had het bestuur in januari een gesprek met het hoofdbestuur van de SGP. Verder
constateerde de voorzitter een toename van het houden van de rustdag op zaterdag, het zgn.
sabbatisme. Door de secretaris en penningmeester werd verslag uitgebracht van het verloop van de
werkzaamheden van de Vereniging in 2018. De heer J. Hartman uit Leerbroek werd gekozen als
nieuw bestuurslid. Ds. D.E. van de Kieft sprak een slotwoord.
Helaas kon de heer Hartman slechts korte tijd deel uitmaken van het bestuur; hij overleed in het
voorjaar van 2020. Vóór zijn bestuurslidmaatschap was de heer Hartman vertegenwoordiger van de
Vereniging.
In Doornspijk werd op 8 mei een streekbijeenkomst gehouden, waar ds. W.J. op ’t Hof sprak.
Op 18 mei werd in Hardinxveld-Giessendam een vertegenwoordigersvergadering gehouden. Hier
hield dhr. H.J. van Berkum een lezing over ‘Het gereformeerde natiebesef’.
Op één plaats werd voor een vereniging een avond verzorgd.
Het bestuur van de Vereniging kwam dit jaar 8 keer bijeen; het dagelijks bestuur vaker.
In februari stond de Vereniging met een stand in Hardenberg op de Familiedagen. Hier konden 50
nieuwe donateurs worden ingeschreven en veel folders worden uitgedeeld. In juli was de Vereniging
present op de Duikenburgse Dagen in Echteld, terwijl in oktober hetzelfde plaatsvond op de
Familiedagen in Gorinchem. Ook bij deze gelegenheden werden nieuwe donateurs ingeschreven.
Het ledental nam in 2019 evenwel af, tot 27.581 leden op 31 december 2019. Er werden dit jaar 735
nieuwe leden ingeschreven, maar er moesten 1.015 leden worden uitgeboekt omreden van
bedanken, overlijden of het niet betalen van de contributie. Per saldo daalde het aantal leden met
280.
Ook in 2019 werd weer de nodige correspondentie gevoerd i.v.m. de verdergaande aantasting van de
zondagsrust en -heiliging in Nederland. Aan het college van B&W van de gemeente Twenterand werd
een zienswijze inzake voorstel pilot koopzondag gezonden. Aan de gemeente Ede werd een brief
gezonden over de Nederlandse kampioenschappen wielrennen. De burgemeester van Rotterdam
werd aangeschreven over de verruiming van de winkeltijden in die plaats. Ook werd een aantal
colleges van B&W aangeschreven over de voorgenomen Ronde van Spanje in 2020. Verder werden
brieven verzonden naar winkelketens, organisatoren van evenementen, uitgevers van dagbladen,
postbezorgers, Schiphol, NS, musea enzovoort.
Opnieuw bleek dat boeren financieel worden benadeeld indien zij op zondag geen melk willen
leveren.
Veel leden maakten bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor een dancefestival in
Alkmaar; ook de Vereniging ondernam hierin stappen. Het bezwaar werd door de bestuursrechter
afgewezen. Wel werd hierin door de bezwaarmakers een signaal afgegeven.
Werkgevers in de houtbranche gaven als één van hun wensen in de cao-onderhandelingen te kennen
dat de zondag in de nabije toekomst een gewone werkdag wordt, zonder toeslag op het loon.
Onder andere in de gemeente Elburg was veel te doen rond de koopzondagen. Winkeliers in deze
plaats pleiten voor het openen van hun zaak, ondanks de bezwaren die breed bij de bevolking leven.
Door het college van B&W werd hier duidelijk gemaakt dat de toegestane verruiming op
doordeweekse Christelijke feestdagen geen stap betekent in de richting van de invoering van
koopzondagen in Elburg, ’t Harde en Doornspijk.
In de gemeenten Kampen en Hellendoorn daarentegen werd de koopzondag wel geintroduceerd
resp. het beleid drastisch verruimd.
Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij gemeentebesturen.
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In 2019 besloot het bestuur om het vermogen van de Vereniging aan te gaan wenden voor een
aantal nieuwe activiteiten, namelijk het inrichten van een documentatie- en kenniscentrum voor
studie en naslagwerken over de zondag, de uitgave van een huis-aan-huis magazine dat toegankelijk
is voor andersdenkenden, en de inrichting van een juridisch kenniscentrum. Voor deze nieuwe
activiteiten werd een plan van aanpak gemaakt. De samenstelling van het magazine werd in werking
gezet.
Dit jaar werd de nieuwe website www.verenigingzondagsrust.nl in gebruik genomen.
Door accountantskantoor Boonzaaijer & Merkus te Bilthoven werd de jaarrekening over 2019
inmiddels gecontroleerd en goedgekeurd.
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Financiële verantwoording 2017:

• Balans per 31 december 2017 (in €)

ACTIVA
31-12-2017

31-12-2016

20.000
2.720
-----------22.720
------------

20.650
4.740
----------25.390
------------

4.090
1.404
9.045
536.601
-----------551.140
------------

4.090
4.202
4.432
459.784
----------472.508
------------

573.860
=======

497.898
=======

526.767

442.556

0

10.000

47.093

45.342

------------

------------

573.860
=======

497.898
=======

VASTE ACTIVA
Gebouwen
Inventaris
Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Waarborgsom
Overlopende activa
Voorraden boekjes
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Voorziening groot onderhoud
Kortlopende schulden

Totaal passiva
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• Rekening van baten en lasten over 2017 (in €)
2017

2016

20.467
251.788
93
12.442
7.505
113.043
2.282
1.404
-----------409.024
------------

20.899
255.980
211
13.609
920
51.011
2.703
3.052
-----------348.385
------------

179.557
5.613
35.825
103.818
-----------324.813
------------

181.165
11.378
35.758
104.542
-----------332.843
------------

84.211
========

15.542
========

BATEN
Contributies
Giften en overbetalingen
Giften boekjes
Bijdragen kerken en verenigingen
Collecten
Legaten
Verkoop boekjes
Intrest
Totaal baten

LASTEN
Uitgaven doelstelling (o.a. drukwerk, advertenties)
Huisvestingskosten
Algemene kosten (waaronder bureaukosten)
Organisatiekosten (waaronder personeelskosten)
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
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Financiële verantwoording 2018:
• Balans per 31 december 2018 (in €)
ACTIVA
31-12-2018

31-12-2017

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa:
Gebouwen
Inventaris
Totaal materiële vaste activa

28.288
1.200
-----------29.488
------------

20.000
2.720
----------22.720
-----------

100.000
------------

0
-----------

129.488
------------

22.720
-----------

4.090
6.000
1.611
12.747
-----------24.448
------------

4.090
0
1.404
9.045
----------14.539
-----------

466.902
------------

536.601
-----------

491.350
------------

551.140
-----------

620.838
=======

573.860
=======

Financiële vaste activa:
Lening Domus

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen:
Waarborgsom
Toegezegd legaat
Overlopende activa
Voorraden boekjes
Totaal vorderingen

Liquide middelen:
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa
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PASSIVA
31-12-2018

31-12-2017

575.189
------------

526.767
------------

Kortlopende schulden

45.649
------------

47.093
------------

Totaal passiva

620.838
=======

573.860
=======

Eigen vermogen:
Eigen vermogen

Kortlopende schulden:
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• Rekening van baten en lasten over 2018 (in €)
2018

2017

20.713
265.262
6.743
13.750
2.144
97.242
8.734
1.611
-----------416.199
------------

20.467
251.788
93
12.442
7.505
113.043
2.282
1.404
-----------409.024
------------

157.472
56.536
4.068
37.018
112.683
-----------367.777
------------

172.404
7.153
5.613
35.825
103.818
-----------324.813
------------

48.422
========

84.211
========

BATEN
Contributies
Giften en overbetalingen
Giften boekjes
Bijdragen kerken en verenigingen
Collecten
Legaten
Verkoop boekjes
Intrest
Totaal baten

LASTEN
Uitgaven doelstelling (o.a. drukwerk, advertenties)
Kosten boekjes
Huisvestingskosten
Algemene kosten (waaronder bureaukosten)
Organisatiekosten (waaronder personeelskosten)
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
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Financiële verantwoording 2019:
• Balans per 31 december 2019 (in €)
ACTIVA
31-12-2019

31-12-2018

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa:
Gebouwen
Inventaris
Totaal materiële vaste activa

28.288
0
-----------28.288
------------

28.288
1.200
----------29.488
-----------

100.000
------------

100.000
-----------

128.288
------------

129.488
-----------

4.090
50.000
3.114
11.896
-----------69.100
------------

4.090
6.000
1.611
12.747
----------24.448
-----------

471.783
------------

466.902
-----------

540.883
------------

491.350
-----------

669.171
=======

620.838
=======

Financiële vaste activa:
Lening Domus

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen:
Waarborgsom
Toegezegd legaat
Overlopende activa
Voorraden boekjes
Totaal vorderingen

Liquide middelen:
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa
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PASSIVA
31-12-2019

31-12-2018

620.818
------------

575.189
------------

Kortlopende schulden

48.353
------------

45.649
------------

Totaal passiva

669.171
=======

620.838
=======

Eigen vermogen:
Eigen vermogen

Kortlopende schulden:
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• Rekening van baten en lasten over 2019 (in €)
2019

2018

20.394
263.891
159
13.698
1.097
55.000
2.724
3.114
-----------360.077
------------

20.713
265.262
6.743
13.750
2.144
97.242
8.734
1.611
-----------416.199
------------

173.827
851
4.526
24.257
110.987
-----------314.448
------------

157.472
56.536
4.068
37.018
112.683
-----------367.777
------------

45.629
========

48.422
========

BATEN
Contributies
Giften en overbetalingen
Giften boekjes
Bijdragen kerken en verenigingen
Collecten
Legaten
Verkoop boekjes
Interest
Totaal baten

LASTEN
Uitgaven doelstelling (o.a. drukwerk, advertenties)
Kosten boekjes
Huisvestingskosten
Algemene kosten (waaronder bureaukosten)
Organisatiekosten (waaronder personeelskosten)
Totaal lasten

EXPLOITATIERESULTAAT
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