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Vergaderingen
Op 13-06-2018 is een Algemene Ledenvergadering gehouden in De Herberg in de Kerkstraat in
Naaldwijk. Naast de behandeling van de gebruikelijke zaken volgens de agenda is gesproken
over het emeritaat van ds. N.C. Smit, is een presentatie gegeven van het boek Vrijzinnig
Hervormde Encyclopedie van dhr. E.J. Tillema en is aandacht geschonken aan de nieuwe
privacywet (De Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Naast de algemene ledenvergaderingen kwam het bestuur in 2018 tweemaal bijeen.
Financiën
De kascommissie heeft in de algemene ledenvergadering geconcludeerd 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.
Besluiten genomen in het verslagjaar zijn de volgende:
VVP Naaldwijk heeft de volgende evenementen en organisaties gesponsord:
De Stichting Bach Westland, Het Leerhuis Oude Kerk Naaldwijk, Curiosamarkt Oude Kerk,
Werkfonds VVP, Meezingconcert door het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek en
twee Bach-cantatediensten.
VVP Zuid-Holland
Op 26 augustus 2018 heeft VVP Naaldwijk opgetreden als gastvrouw van de jaarlijkse
Ontmoetingszondag van VVP Zuid-Holland. Ruim 100 leden vanuit de verschillende
verenigingen hadden zich aangemeld. Na een ontvangst in de Oude Kerk in Naaldwijk volgde de
kerkdienst en een lunch in het naastgelegen restaurant Bij5. Voor het middagprogramma was er
keuze uit een bezoek aan themapark De Westlandse Druif in Monster (rondleiding en proeverij)
en een boottocht met de RET Fast Ferry vanuit Hoek van Holland langs de 2e Maasvlakte. Het
was een geslaagde dag die werd afgesloten in het koor van de Oude Kerk.
Uitgegeven vanuit VVP Naaldwijk
De VVP verstrekte aan haar leden evenals aan 120 geïnteresseerde bezoekers van de
kerkdiensten en vespers in de Oude Kerk de veertigdagen-kalender ‘De Bijbel, zit daar muziek
in?’.
De aanwezigen bij de Algemene Ledenvergadering ontvingen een pen met inscriptie ‘Vereniging
van Vrijzinnige Protestanten Naaldwijk’.
De leden hebben rond de jaarwisseling een door fam. A.C. Knoppert ontworpen kerstwens
ontvangen met bijgevoegd de door de landelijke VVP verzorgde Kerstbundel ‘Hemelse Klanken’.
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