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Vergaderingen 
Algemene ledenvergaderingen zijn gehouden op 27 oktober 2015 en 2 juni 2016 in 
De Herberg in Naaldwijk. Naast de behandeling van de gebruikelijke zaken volgens 
de agenda vond op 27 oktober 2015 een bestuurswissel plaats. Na 20 jaar inzet voor 
VVP Naaldwijk nam afscheid dhr. A.C. Knoppert, secretaris. De vergadering stemde 
in met de benoeming van mw. M. Zwemstra-Boekestein als diens opvolger. 
Op 2 juni 2016 vond een bestuursverkiezing plaats. Met instemming van de 
vergadering zijn herbenoemd dhr. J.J. Vader en dhr. W.J. Boerema. 
Naast de algemene ledenvergaderingen, kwam het bestuur in 2015 tweemaal bijeen 
en in 2016 eenmaal. 
 
Financiën 
De kascommissies in beide algemene ledenvergaderingen concludeerden dat de 
financiële zaken, beheerd door penningmeester dhr. G.J.J. Bal, betrouwbaar en 
positief te noemen zijn. 
De ANBI-status van de VVP Naaldwijk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 
Met het college van kerkrentmeesters van de Oude Kerk Naaldwijk is een regeling 
getroffen om de twee leningen die VVP Naaldwijk aan hen heeft verstrekt in elkaar te 
schuiven. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst van geldlening. 
Gezien de terugloop van contributiebetalingen sinds 2014 zijn betalingsherinneringen 
verzonden. De contributie-inkomsten zijn nadien aanzienlijk gestegen. 
 
Besluiten genomen in het verslagjaar zijn de volgende: 
VVP Naaldwijk heeft de volgende evenementen en organisaties gesponsord: 
Stichting Bach Westland, Het Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk, Curiosamarkt Oude 
Kerk, VVP Maasdijk t.b.v. de restauratie van de grote zaal van Concordia (Liturgisch 
Centrum), een eenmalige bijdrage aan het onderzoek t.b.v. het boek over het 
vrijzinnig hervormde verleden, geschreven door dhr. Erik Jan Tillema, werkfonds 
VVP, Bach-cantatediensten op 24-05-2015 (BWV 59), 01-11-2015 (BWV 166), 10-
04-2016 (BWV 6) en 30-10-2016 (BWV 79). 
 
Uitgegeven vanuit VVP Naaldwijk 
De VVP verstrekte aan 120 geïnteresseerde bezoekers van de kerkdiensten en 
vespers in 2015 en 2016 de veertigdagen-kalender. 
De leden ontvingen in 2015 en 2016 een kerstwens, ontworpen door fam. A.C. 
Knoppert, met bijgevoegd de door de landelijke VVP verzorgde Kerstbundel. 
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