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Naam instelling
KvK- nummer
Adres vereniging
Beschrijving doelstelling

Beleidsplan op hoofdlijnen

Functies van de
bestuurders
Namen bestuurders
Beloningsbeleid
Verslag in hoofdlijnen van
de activiteiten

Financiële verantwoording

Bijlagen

Vereniging van Vrijzinnige protestanten, afdeling
Lekkerkerk en omstreken
40465847
Fazantstraat 30, 2941RB Lekkerkerk
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.
 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.
 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.
Conform de statuten kent de vereniging de bestuurlijke
functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.
N.v.t. Namen van bestuurders van kerkgenootschappen
hoeven niet te worden gepubliceerd.
Bestuurders werken op vrijwillige basis, ontvangen geen
enkele vergoeding en hebben geen personeel in dienst.
 Op 23 november 2021 vond de algemene
ledenvergadering plaats waarin verslag is gedaan
over 2020. In deze vergadering is ook het
financiële jaarverslag van 2020 vastgesteld.
 Het bestuur heeft in dit jaar drie keer vergaderd.
 Er wordt samengewerkt met partners van de
PKN.
 Bestuursleden hebben de provinciale en
landelijke vergaderingen van de VVP bijgewoond.
 Zie de bijlage. Die bestaat uit een staat van baten
en lasten en een begroting.

Jaarverslag 2020 secretaris
Ledental
In december 2019 waren 42 personen lid van onze vereniging. In december 2020 waren dit
er 41
Bestuur
In het verenigingsjaar 2020 heeft het bestuur drie keer vergaderd. De vergaderingen vonden
plaats bij de bestuursleden thuis. Het bestuur was in deze periode als volgt samengesteld:
Voorzitter
- de heer P.G. van der Heul
Secretaris
- de heer A. van Vliet
Penningmeester
- mevrouw M.C. van Zoest- Boerboom
2e penningmeester - de heer P. Rozendaal
Lid
- mevrouw N. Bol- Streefland
Lid
- mevrouw T.J. Wissing- van Vliet
Lid
- mevrouw A. Buijs- Nobel
Algemene ledenvergadering 13 oktober 2020.
Deze vergadering vond plaats op dinsdagmiddag 13 oktober in de ontmoetingsruimte van de
Ichthuskerk en werd bijgewoond door 4 leden, 6 bestuursleden en 4 gastleden.
Na de pauze verzorgde de nieuwe predikant van de PKN te Lekkerkerk, dominee Rob Maas,
een lezing over “Raakvlakken tussen geloof en psychologie”. Een toepasselijk onderwerp
omdat de nieuwe predikant voorheen als psycholoog werkzaam was geweest.
Overigens was deze vergadering eerder vastgesteld op dinsdagmiddag 12 mei 2020, maar
kon toen wegen de coronamaatregelen niet doorgaan.
Zinzondagen 2020
De zinzondagen vonden plaats op:
16 februari
Lezing van Klaas Driebergen over Olivier B Bommel en de Bijbel.
22 maart
Vanwege de coronamaatregelen kon de vertelvoorstelling van Pauline
Seebregts
over de Heilige maagd Maria niet doorgaan.
19 april
Ook vanwege de coronamaatregelen kon de lezing over de brochure van
dominee Hugenholz “Kerk en vrede in haar strijd” in Ammerstol niet
doorgaan.
11 oktober
Pauline Seebregts met een vertelvoorstelling over de Heilige maagd Maria.
15 november Wegens de verscherpte coronamaatregelen kon de theatervoorstelling van
Erik
Jan Tillema en Victor Posch “Van het begin tot het einde” ook niet doorgaan.
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 13 maart ons lid de heer P. van Zoest.
Op 21 december ons lid mevrouw A.C. Breedveld- Wepster.
Activiteiten landelijke en provinciale VVP
Afgevaardigden vanuit ons bestuur hebben op 8 maart de algemene ledenvergaderingen
van de provinciale VVP Zuid-Holland in Alphen a/d Rijn bijgewoond. De algemene
ledenvergadering van de landelijke VVP vond plaats op maandag 23 november en was
alleen online bij te wonen.
VVP-ontmoetingsdagen
De Provinciale Ontmoetingsdag van de VVP Zuid-Holland op zondag 23 augustus in
Ammerstol kon ook alweer vanwege de corona niet doorgaan.
Jan van Zwienenfonds
Na het overlijden van de heer Jan van Zwienen werd de toenmalige vereniging van Vrijzinnig
Hervormden in Lekkerkerk bij testament 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.
E-mail
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. Verder is het voor ons bestuur de makkelijkste weg
om u snel over iets te kunnen informeren. Vanuit ons AVG-protocol gaan wij zeer zorgvuldig
met uw persoonlijke gegevens om, dus ook met uw e-mailadres. Als wij iets via de mail naar
u toesturen is uw mailadres voor de andere leden altijd afgeschermd.
Tot slot
Het afgelopen verenigingsjaar stond in het teken van het Covid-19 virus. Het virus heeft in
ons land voor veel onrust gezorgd. Veel mensen zijn direct of indirect door het virus
getroffen. In veel gevallen kwam men ernstig ziek in het ziekenhuis terecht en helaas zijn
ook velen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. Het heeft ook gevolgen gehad
voor onze verenigingsactiviteiten, zoals de zinzondagen en de Provinciale Ontmoetingsdag
in Ammerstol. En meer in het algemeen, de wekelijkse kerkdiensten verliepen heel anders
dan als we gewend waren.
Adri van Vliet
Secretaris
Jaarrekening 2020 van de VVP afdeling Lekkerkerk en omstreken
Inkomsten
Saldo Bank
Saldo kas
Contributie leden
Opname bedrijfsrekening
Opbrengst collectes
Opname bank naar kas
Opname bank naar kas
penningmeester

€ 643,37
276,47
585,00
1800,00
305,05
1050,00
51,13

Totaal

€ 4711,02

Uitgaven
Banksaldo
€ 119,39
Bloemen
709,50
Entree kerk
160,00
Verzekering
242,00
Afdracht landelijke VVP
324,00
Afdracht VVP Zuid-Holland
105,00
Onkosten sprekers
250,00
Consumpties
16,00
Bloemenkaartjes Jan van
28,40
Zwienenfonds
Reiskosten
50,00
Onkosten posters
15,00
Onkosten postzegels/enveloppen 28,15
Voorgeschoten coronagift
45,00
Gift Breeje Hendrick
1000,00
Van bank naar kas
1050,00
Saldo bank
568,58
Totaal
€ 4711,02

