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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

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.
 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.
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.
 In 2018 heeft er een algemene vergadering
plaatsgevonden waarin verslag is gedaan over
2017. 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.
 Zie de bijlage. Die bestaat uit een staat van baten
en lasten en een begroting.
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Bijlagen
Jaarverslag 2017 secretaris
Ledental
In december 2016 waren 45 personen lid van onze vereniging. In december 2017 waren dit er
48.
Bestuur
In het verenigingsjaar 2017 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 T.J. Wissing- van Vliet
Lid
- de heer P.A. v.d. Wulp
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Algemene ledenvergadering 2017
Deze vergadering vond plaats op dinsdagmiddag 24 mei 2017 in de bovenzaal van Ge-Ar en
werd bijgewoond door 11 leden/bestuursleden, 1 gastlid en 4 belangstellenden. Na de pauze
verzorgde dominee Wim de Bruin uit Stolwijk een boeiende PowerPointpresentatie over “Een
grote oorlog en een kleine aalmoezenier”. Na afloop overhandigde de voorzitter hen een bos
bloemen en een boekenbon. Bloemen waren er ook voor ons gastlid mevrouw J. (Annie) van
Zwienen- Schouten. Zij verzorgt voor ons de wekelijkse bloemen uit het Jan van Zwienenfonds.
Zinzondagen 2017
De zinzondagen vonden plaats op:
8 januari
Concert door het Neva Ensemble.
14 februari
Vertelvoorstelling ‘Mijn hart woont elders” door Pauline Seebregts.
24 september Theatervoorstelling “Kon naar voren” van Kees Posthumus.
19 november Concert door zanggroep Quintare.
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.
Activiteiten landelijke en provinciale VVP
Afgevaardigden vanuit ons bestuur hebben op 6 mei 2017 de algemene ledenvergaderingen van
de provinciale VVP Zuid-Holland in de Houtrustkerk in Den Haag bijgewoond en op 20 mei die
van de landelijke VVP in de Vrijburg in Amsterdam.
Een aantal leden hebben ook deelgenomen aan de Provinciale Ontmoetingsdag op 27 augustus
2017 in Zevenhuizen en aan de landelijke Ontmoetingsdag van de VVP op 4 november 2017 in
Amersfoort.
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.
Tot slot
Volgens theoloog Foekje Dijk gaan soms letterlijk en figuurlijk heilige huisjes omver, of wordt het
beeld dat je van iemand hebt, vaak volledig onderuit gehaald. Dat kan vele redenen hebben,
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zoals teleurgestelde verwachtingen, angst voor het onbekende, verkeerde interpretatie van een
geprojecteerd verlangen …
Welk beeld heeft de gemiddelde orthodoxe kerkganger bijvoorbeeld van vrijzinnige
geloofsgemeenschappen, of omgekeerd? Spelen daarin ook niet vaak angsten mee voor het
onbekende? Of angst, dat fundamenten van het geloof kunnen gaan wankelen? De huidige
samenleving is een weerspiegeling van al deze vragen. Bange mensen gaan slaan, ontevreden
mensen delen klappen uit. Juist daarom blijft het zo belangrijk dat er een veilige schuilplaats
zonder angst gevonden kan worden binnen onze geloofsgemeenschappen, van welke snit dan
ook!
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 V.V.P. Lekkerkerk e.o. 2017
Inkomsten
Saldo bank
€ 751,47
Saldo kas
325,75
Collecten
784.15
Contributies
720,Opgenomen bedrijfsrekening 1900.Van bank naar kas
20,Bijdrage VVP Zuid Holland
100,-

Totaal

€ 4601,37

Uitgaven
Bankkosten
€ 130,55
Boekjes representatie 311,95
Consumpties
28,55
Verzekering
242,Kerk Ammerstol
-------VVP Zuid Holland
95,Bloemen
739,95
Van bank naar kas
20,
Sprekers
2029,09
Entree kerk
320,Porto + administratie
40,27
Saldo bank
136,38
Saldo kas
507,63
Totaal
€ 4601,37
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