Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg
JAARVERSLAG 2021
De samenstelling van het bestuur was als volgt:
De heer J.C. Versteeg
voorzitter
Mevrouw L.S. Wijnbergen
secretaris
De heer V. de Jonge
penningmeester
Mevrouw ds. L. Lafeber
lid
Mevrouw M.M. Verschoof
lid
Ook in 2021 had de vereniging te maken met ingrijpende overheidsmaatregelen vanwege het
coronavirus. In de zomermaanden werden de maatregelen versoepeld waardoor we gelukkig wat
activiteiten hebben kunnen organiseren.
Activiteiten ten behoeve van de vereniging
- Voor de lijdenstijd naar Pasen hebben we de 40-dagen kalender onder de leden verspreid.
- In mei is het boekje “Het geluk van de Rotte” onder de leden verspreid.
- De Algemene Ledenvergadering vond plaats in de Fonteinkerk op 8 juli 2021.
- Op 6 september hebben wij bij ’t Manneke in Berkel en Rodenrijs een high tea lunch
georganiseerd waarbij 26 personen aanwezig waren.
- In de Adventstijd naar Kerstmis hebben wij het boekje “Vrijzinnig bidden in de praktijk”
onder de leden verspreid.
Bestuurlijke activiteiten
Het dagelijks bestuur kwam 9x samen, waarvan 1x overleg met onze predikante mevrouw ds. Marijke
Kwant. Op 31 mei nam het dagelijks bestuur deel aan de online Algemene Vergadering van de
landelijke VVP.
Ook bezocht het dagelijks bestuur de jaarlijkse besturendag op 8 september waarin ook de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen werd toegelicht. Deze wet (kortweg WBTR) is ingegaan op 1 juli
2021. Het bestuur zal permanent aandacht schenken aan de aanbevelingen die de notaris tijdens de
presentatie heeft gedaan.
Op 6 november heeft de secretaris in Utrecht de VVP-ontmoetingsdag over alledaagse spiritualiteit
bezocht.
De penningmeester heeft onze vereniging bij de Kamer van Koophandel in het UBO-register
(Ultimate Beneficial Owners ofwel Uiteindelijk Belanghebbenden) laten registreren. Deze verplichting
voor alle verenigingen moet uiterlijk 27 maart 2022 zijn gedaan.
Overige zaken
De vereniging had op 31 december 2021 28 leden.
De statutaire afdracht van € 35,- van de plaatselijke verenigingen aan de VVP werd voor 2021 niet
verhoogd. In 2022 wordt de afdracht verhoogd naar € 37,50.

In oktober 2021 kwam een nieuwe Bijbelvertaling uit : NBV21. Aan ds. Kwant is een exemplaar
uitgereikt als blijk van waardering voor het vele goede werk dat zij voor onze vereniging verricht.
Werkzaamheden ds. Kwant
Naast het bezoekwerk organiseert ds. Kwant ook kringen, zoals de filmkring en de gesprekskring.
Op de laatste vrijdag – later donderdag - van de maand is ds. Kwant tussen 10.00 en 12.00 uur
aanwezig in de Fonteinkerk voor koffie of thee om elkaar te ontmoeten.
Bij deze activiteiten zijn naast de VVH leden ook personen van de Bergkapelgroep aanwezig.

