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ANBI-publicatie juni 2017 
In het kader van de ANBI-regeling 
 
 
 

Naam instelling Vereniging van Vrijzinnige protestanten, afdeling 
Lekkerkerk en omstreken 

KvK- nummer 40465847 

Adres vereniging Fazantstraat 30, 2941RB  Lekkerkerk 

Beschrijving doelstelling De handhaving en versterking van het vrijzinnige element 
in de Protestantse Kerk in Nederland in het algemeen, en 
in de Protestantse Gemeente In Lekkerkerk in het 
bijzonder. 
Beheren Jan van Zwienenfonds. 

Beleidsplan op hoofdlijnen  De VVP wil actief deel blijven nemen binnen de 
structuur van de plaatselijke PKN. 

 Proberen om leden te betrekken bij bestuur en 
andere activiteiten. 

 Activiteiten ontwikkelen die voor leden- en niet 
leden boeiend zijn. 

 Stimuleren van jeugdwerk, zoals de VCJC. 

 Streven naar evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven op de begroting. 

 Vanuit het Jan van Zwienenfonds financiële 
ondersteuning geven aan materie en immateriële 
activiteiten van de plaatselijke PKN, maar ook in 
de gemeente Krimpenerwaard. 

 

Functies van de 
bestuurders 

Conform de statuten kent de vereniging de bestuurlijke 
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester. 

Namen bestuurders N.v.t. Namen van bestuurders van kerkgenootschappen 
hoeven niet te worden gepubliceerd. 

Beloningsbeleid Bestuurders werken op vrijwillige basis, ontvangen geen 
enkele vergoeding en hebben geen personeel in dienst. 

Verslag in hoofdlijnen van 
de activiteiten 

 In 2017 heeft er een algemene vergadering 
plaatsgevonden waarin verslag is gedaan over 
2016. Ook is de begroting vastgesteld. 

 Het bestuur heeft in dit jaar vier keer vergaderd. 

 Er wordt samengewerkt binnen partners van de 
PKN. 

 Bestuursleden hebben de provinciale en 
landelijke vergaderingen van de VVP bijgewoond. 

Financiële verantwoording  Zie de bijlage. Die bestaat uit een staat van baten 
en lasten en een begroting. 
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Bijlagen 
 
Jaarverslag 2016  secretaris 
 
Ledental 
In december 2015 waren 44 personen lid van onze vereniging. In december 2016 waren dit er 45 
 
Bestuur 
In het verenigingsjaar 2016 heeft het bestuur vier keer vergaderd. De vergaderingen vonden plaats bij de 
bestuursleden thuis. Het bestuur was in deze periode als volgt samengesteld: 
Voorzitter  - de heer   L.G. v.d. Graaf 
Secretaris  - de heer   A. van Vliet                                                      
Penningmeester - mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom                                            
Lid   - mevrouw N. Bol- Streefland 
Lid   - de heer P.G. van der Heul 
Lid    - mevrouw G.K. de Groot- Melsen † 
Lid   - de heer P.A. v.d. Wulp    
               
Algemene ledenvergadering 2016 
Deze vergadering vond plaats op dinsdagmiddag 24 mei 2016 in de bovenzaal van Ge-Ar en werd 
bijgewoond door 17 leden/bestuursleden en belangstellenden. Na de pauze verzorgde dominee Lucy 
Schermers een interessante lezing over “Een leven vol rituelen”.  
 
Zinzondagen 2016 
De zinzondagen vonden plaats op: 
14 februari Lezing door Cisca Peters over “Als je echt niet meer beter wordt”. 
20 maart Concert door het Alphens Kozakkenkoor. 
22 mei  Lezing in Ammerstol door dr. Kees van Veelen over de schilderijen van Jeroen Bosch.  
28 augustus Theatervoorstelling van Kees Posthumus en Juul Beerda     
 “Vrijzinnig, de musical” in het kader van de ontmoetingsdag van de VVP Zuid-Holland. 
 9 oktober Lezing en debat door Erik Jan Tilleman over zelfmoordterroristen. 
20 november Lezing door ds. Jan Eerbeek over het Justitiepastoraat. 
 
Provinciale ontmoetingsdag VVP Zuid-Holland 
Op zondag 28 augustus hebben wij de jaarlijkse ontmoetingsdag voor de leden van de provinciale VVP in 
Zuid-Holland georganiseerd. 78 leden hebben hieraan deelgenomen. We hebben onze gasten ontvangen 
in de bovenzaal van Ge-Ar voorde koffie en thee en daarna hebben ze de kerkdienst in de Grote of 
Johanneskerk bijgewoond. Voorganger was dominee Loes Roersma. Na afloop heeft Leen van der Graaf 
wat wetenswaardigheden verteld over de boeiende historie van het kerkgebouw, de glazen ramen etc. 
Daarna werd er een uitstekende lunch verzorgd in Amicitia. Het programma werd afgesloten door Kees 
Posthumus en Juul Beerda met hun speciaal voor deze ontmoetingsdag geschreven “Vrijzinnig, de 
musical”. Na afloop van dit zeer geslaagd optreden was er voor iedere deelnemer een exemplaar 
beschikbaar van het herinneringsboekje over de 400 jaar historie van de Grote Kerk te Lekkerkerk wat in 
2015 door de kerk is uitgegeven. Uit de diverse ontvangen reacties is het een zeer geslaagde dag 
geweest. 
 
Kerstgroet 
Ook dit jaar hebben onze leden en kerkelijke relaties weer de jaarlijkse kerstbundel van de VVP 
ontvangen met daarin bijgevoegd de traditionele kerstgroet van onze voorzitter. 
 
Overleden 
Op 29 oktober 2016 is ons lid, en oud-bestuurslid, de heer A. Deelen overleden. 
Op 29 december 2016 is ons bestuurslid mevrouw T.G. de Groot- Melsen overleden. 
 
Activiteiten landelijke en provinciale VVP 
Afgevaardigden vanuit ons bestuur hebben op 26 mei 2016 de algemene ledenvergaderingen van de 
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Provinciale VVP Zuid-Holland en op 21 mei 2016 die van de landelijke VVP in Arnhem bijgewoond. 
 
Jan van Zwienenfonds 
Na het overlijden van de heer Jan van Zwienen bleek dat hij bij testament de toenmalige vereniging van 
Vrijzinnig Hervormden in Lekkerkerk had aangewezen als enige erfgenaam. Er is toen besloten om de 
erfenis onder te brengen in het Jan van Zwienenfonds. Het fonds wordt beheerd door het bestuur van de 
plaatselijke VVP. De begroting moet, evenzo als de financiële bescheiden van de vereniging, worden 
goedgekeurd door de leden. Als de vereniging wordt ontbonden vervalt het batig saldo aan de Landelijke 
VVP. 
 
Tot slot 
De Bijbel is onze inspiratiebron, maar niet de enige. Wij staan open voor alle bronnen die ons inspiratie 
geven bij onze zoektocht door het leven en bij het mens- zijn in de wereld, zoals poëzie en andere 
wereldgodsdiensten. De VVP probeert onderdak te geven aan de grote vragen van het leven; geloof heb 
je niet, daar ben je voortdurend naar op zoek. Aan die zoektocht probeert onze afdeling op haar eigen 
wijze een bijdrage aan te leveren. 
Als u een e.mailadres heeft, en bij ons nog niet bekend, dan horen wij dat graag. U 
Krijgt van ons dan regelmatig interessante informatie vanuit de landelijke- of provinciale VVP 
toegezonden, maar ook ander nieuws. 
        
Adri van Vliet 
Secretaris 
 

 

Jaarrekening VVP Lekkerkerk e. o. 2016 

Inkomsten    Uitgaven 
Saldo bank      261,40 Bankkosten   127,49 
Saldo kas              169,05 Boekjes + repres. Kosten 280,00               
Collecten      938,20 Amicitia              1852,50 
Contributies      675,00   Consumpties                  83,41 
Opgen. Bedrijfsrek.   3220,00 Verzekering   242,00 
Van bank naar kas     350,00 Kerk Ammerstol            1110,00 
Van kas naar bank   3875,00 Kozakkenkoor                          1000,00  
Bijdrage VVP ZH     250,00 VVP ZH                                        95,00 
Ontm.zondag gasten     231,60 Bloemen                                     668,60 
Regiobank naar kas   3750,00 Plus                  180,69     
     Be. Posthumus                           796,00 
     Opn. Bank naar kas              350,00 
     Sprekers               988,45 
     Feest van de Geest              108,00 
     Onderzoek Dr. Caspers              300,00 
     Entree kerk               400,00 
     Porto + administratiekosten         35,89 
     Gift aan PKN Lekkerkerk 150,00 
     Van kas naar bank            3875,00 
     Saldo bank               751,47 
     Saldo kas   325,75 
Totaal            € 13720,25         Totaal         € 13720,25  
 
 
  

 


