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ANBI-publicatie juni 2019 
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. 

 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 2018 heeft er een algemene vergadering 
plaatsgevonden waarin verslag is gedaan over 
2018. 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. 

 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
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Jaarverslag secretaris 
 
Ledental 
In december 2018 waren 48 personen lid van onze vereniging. In december 2018 waren dit er 46. 
Bestuur 
In het verenigingsjaar 2018 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   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    
              
Algemene ledenvergadering 2018 
Deze vergadering vond plaats op dinsdagmiddag 15 mei 2018 in de bovenzaal  
van Ge-Ar en werd bijgewoond door 2 leden, 7 bestuursleden en 1 gastlid.  
Na de pauze verzorgde dominee Jaap Huttinga uit Haastrecht een lezing over 
“God gaat kleiner wonen”. Hierin werd de PKN-nota uit 2015 “Kerk naar 2015, een verkenning” 
behandeld. Hoe ziet de kerk er in de toekomst uit en hoe welke rol is er dan nog weggelegd voor de 
vrijzinnigheid. Na afloop kreeg jij een bos bloemen en een envelop met inhoud overhandigd. 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 2018 
De zinzondagen vonden plaats op: 
21 januari Lezing door Herman Noordergraaf over de voormalige predikant   dominee 
  Hugenholtz uit Ammerstol. 
11 februari Pauline Seebregts; vertelvoorstelling over Judit. 
11 maart Ds. Theo Hop met de muzikale lezing “Muziek uit de Hemel”. 
7  oktober Theatervoorstelling Esther, een Perzisch sprookje van Kees     
  Posthumus en Henk van Glabbeek 
18 november Voorstelling “De stem van zand” van David Gast en Joyce Schoon. 
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 2 juni de algemene ledenvergaderingen van de provinciale 
VVP Zuid-Holland in Rotterdam (Laurentskerk) bijgewoond en op 26 mei die van de landelijke VVP in 
Almelo. 
Een aantal leden hebben ook deelgenomen aan de Provinciale Ontmoetingsdag op 26 augustus in 
Naaldwijk en aan de landelijke Ontmoetingsdag van de VVP op 3 november in Rotterdam. 
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 Stephan de Jong, predikant van de Bussemse Spiegelkerk, is Vrijzinnige theologie een 
bescheiden theologie. Orthodoxe theologie staat als een huis. Maar zij weet naar zijn idee te veel. Hij 
beleeft haar daarom, tegen de bedoeling van haar voorvechters in, als soms oneerbiedig. Vrijzinnige 
theologie is een kaartenhuis. Ze weet maar weinig. Ze zou wat hem betreft blijvend instorten, als niet de 
ervaring van God haar telkens weer opricht. In alle eerbied en bescheidenheid dus. Kan God mij horen, is 
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er een leven na de dood? Stephan de Jong kan er geen zinnig woord over zeggen. Wel dat verhalen over 
Jezus verhalen van mensen zijn.Het is daarom dat hij altijd met een hoofdletter over God en Jezus zal 
schrijven. 
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. 2018 

Inkomsten     Uitgaven 
Saldo bank   €   136,38 Bankkosten    €   121,97      
Saldo kas         507,63 Bloemen         137,50 
Collecten         848,25 Consumpties           15,70 
Contributies         675,- Verzekering         242,- 
Opname bedrijfsrekening     1600,- Sprekers         275,- 
Saldo Regiobank    28461,30 Kerk Ammerstol        110,- 
Gestort uit kas         507,63 V.V.P. Zuid Holland      1325,58 
V.V.H.          156,72 Entree kerk          320,- 
Opnames         280,- V.V.P. Zuid Holland           95,- 
      Storting Rabo bank     27230,- 
            ,,            ,,          507,63 
      Porto + administratie           34,89 
                                                            Renovatie grafsteen J.v.Zwienen       195,- 
      Naar kas          280,- 
      Saldo bank        1958,09 
      Saldo kas          324,55 
Totaal    € 33172,91 Totaal     € 33172,91 
  
 
 

 


