Verslag ledenvergadering d.d. 12.03.2013
In totaal waren er 20 deelnemers: 5 HD-leden, 10 deelnemers uit bestuur en liturgiegroep en
5 overige deelnemers. Negen personen hadden zich afgemeld.
Informatie
Naar aanleiding van de informatie over de huidige functioneren van de Haagse Dominicus
(bestuur en stuurgroep liturgie, financiën, ledenparticipatie) kwamen vanuit de vergadering
diverse suggesties.
 Ledenwerving:
- deelnemers directer aanspreken
- bij aanmelding meteen bedankje sturen
- regelmatig zorgen voor informatie
- voordelen van lidmaatschap duidelijk maken
- in plaats van ‘leden’ de term ‘sympathisant’ gebruiken.
 Stuurgroep liturgie:
- meer deelnemers betrekken bij de voorbereiding van vieringen
- informatie geven hoe de voorbereiding plaatsvindt
- duidelijk aangeven welke medewerking gewenst wordt.
 PR-zaken:
- mond-op-mondreclame meest belangrijk
- een algemene flyer maken, want die ontbreekt nu
- uitleg geven over het logo.
Mindmaps
De flaps leverden een gevarieerd geheel aan opmerkingen met in het verlengde daarvan een
levendige gedachtewisseling.
Vormgeving liturgie
- kwaliteit
- geen mededelingen midden in de viering
- liturgie aanpassen aan herkenbare situaties
- vast kern + vaste medewerkers + (1) dirigent
- doorleefd, niet liturgisch te hoogstaand
- meer activiteiten door de weken
- spannend / kunst/ verrassing -> binnen “standaard” (herkenbaarheid)
- meer stilte in de vieringen
- breken en delen wel / niet in kring
- brood delen door voorganger, wijn indopen
- let op duur van de viering
- kennismaking aan het begin van de viering met mensen naast je.
Frequentie vieringen
Zeven maal wens frequentie naar 2x per maand, met toevoegingen als: liefst op één locatie,
meer betrokkenheid door vaker vieren, mits voldoende mensen en middelen, behoefte
peilen.
Twee mensen geven aan dat 1x per maand genoeg is (evt met 5e zondag).

Locatie
Veelvuldig wensen van een eigen plek, eigen huis, een mooie klinkende ruimte, een thuis
voor iedereen, een plek om vrienden te maken. Met daarnaast opmerkingen over goede
bereikbaarheid, ‘neutrale’ start maken los van bestaande parochie/gemeente, sponsor
zoeken.
Twee mensen geven aan de Lukaskerk een prima plek te vinden.

