23e algemene vergadering
In de 23e Algemene Ledenvergadering van de Landelijke Instelling Pokrof op zaterdag
24 februari 2007 in Gouda kwamen de volgende zaken aan de orde.
Het grootste gedeelte van deze vergadering werd gewijd aan de bespreking van een
nota van de Kerngroep Byzantijns Netwerk. Deze in december 2006 uitgebrachte nota
bevat een voorstel voor een samenwerkingsverband van alle bij de Byzantijnse ritus in
Nederland betrokken organisaties, waaronder de Landelijke Instelling Pokrof. Tevens
wordt daarin een overzicht gegeven van de belangrijkste zaken die volgens de
kerngroep in een dergelijk verband aan de orde zouden moeten komen.
Er vond een levendige en grondige bespreking plaats, waarvoor de door de besturen
van de Plaatselijke Gemeenschappen ingezonden commentaren een belangrijke basis
vormden. Er werden de nodige kritische kantekeningen gemaakt en enkele voorstellen
ter verbetering aangedragen.
Afgesproken werd dat een samenvatting van het besprokene toegezonden zal worden
aan de kerngroep, c.q. de opsteller van het document. Dit ter voorbereiding op de
volgende bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de diverse organisaties op 9
maart 2007 te Utrecht.
Het bestuur kreeg geen mandaat om dan al te besluiten tot oprichting van een netwerk.
Een en ander dient terug te komen in een volgend overleg in de Algemene Vergadering.
De Jaarstukken van 2006 - bestaande uit het Jaarverslag en de Balans en Resultatenrekening - werden besproken en goedgekeurd.
Opnieuw werd indringend gesproken over de problemen bij het invullen van het rooster
van diensten. Met nadruk werd afgesproken dat men zich aan de spelregels houdt en
de roostercoördinator tijdig informeert over noodzakelijke wijzigingen en aanpassingen.
De jaarlijkse gezamenlijke viering van alle Gemeenschappen van Pokrof vindt zo als al
eerder afgesproken plaats op 16 juni 2007 te Utrecht. Allen zijn door de gemeenschap
van Utrecht van harte uitgenodigd hun jubileum mee te komen vieren.
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