
   

 

 

 

 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Zaanstreek 
 

VERENIGINGSJAAR 2019  -  2020 
  

AANTAL LEDEN EN DONATEURS: 

De afdeling telt momenteel 24 leden en 12 donateurs 

Op 3 december 2019 overleed ons trouwe lid  J.M. (Jannie) Wezelenburg-Hobbel op 

de leeftijd van 88 jaar. 
 

ACTIVITEITEN 
OPENING SEIZOEN: 

Opening op 6 oktober 2019 met eenvoudige lunch. Uitdelen programmaoverzicht 

komende winterseizoen. 
 

LEZINGEN: 

 dinsdagavond  22 oktober 2019: 

ARCHITECTUUR IN DE ZAANSTREEK door Henk Roovers 
 

 dinsdagavond 26 november 2019 

OP WEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELLA door vader en zoon Hulst 
 

 Dinsdagavond 21 januari 2020 

MUZIKAAL PROGRAMMA door Martijn van Kogelenberg 
 

LEESKRING: 

3 bijeenkomsten: 6 en 20 februari 2020 en 5 maart 2020. De bijeenkomst op 19 maart 

2020 ging  als gevolg van de coronamaatregelen niet door. 

Vervolg bespreking boek: DE ORTHODOXE KETTER door P. Rollins 

Bert Valk begeleidde de leeskring. 

 

AFSLUITING SEIZOEN: 

Deze stond gepland voor 28 maart 2020 maar door de Corona-beperkingen kon de   

slotbijeenkomst niet doorgaan. 

Het financieel jaarverslag stuurden we naar leden en donateurs ter goedkeuring. 

Hierop ontvingen we geen aan- of opmerkingen. Gerard Beerman ondertekende na 

controle de goedkeurende verklaring. Jaarverslag en verklaring zijn naar het landelijk 

bureau van de VVP in Utrecht gestuurd. 
 

ATTENTIE EN BEMOEDIGING: 

In mei 2020 bezorgden de bestuursleden bij leden en donateurs een bos tulpen + 

kaart met bemoedigende woord: 

HOOP HOUDT ONZE WERELD OPEN NAAR EEN NIEUWE HORIZON 

(Rita Hoeve, vrouwenkalender 2020) 
 



WIJ HOPEN:  U in het najaar weer te zien bij de opening van het seizoen 2020-2021. 
 

CONTACTEN VVP. NOORD HOLLAND: 

Er zijn problemen met het vinden nieuwe bestuursleden. Nico Schroevers heeft zich 

bereid verklaard het voorzitterschap op zich te nemen en Herman Borger is nu 

secretaris/penningmeester. 

Op 31 oktober 2019 was er een bespreking over: HOE NU VERDER. 

De Zaanstreek werd vertegenwoordig door Bert Valk en Diny Veneman.  

In totaal waren 12 mensen aanwezig. 

Er werden geen besluiten genomen, alleen ideeën en wensen uitgewisseld.  

We hebben geen verslag van deze vergadering meer ontvangen. 

In de tweede helft van augustus 2020 hoorden we via het landelijk bureau dat er een 

nieuwe provinciale bijeenkomst gepland is voor zondag 30 augustus 2020.  

 

BESTUUR VVP ZAANSTREEK 

Het bestuur van de van de VVP afd. Zaanstreek bestond in 2020 uit: 

Diny Veneman, voorzitter 
Marie Visser, secretaris 
Hans Nieuwenhuizen, penningmeester 
Wil Relk, lid 
Tineke Smienk, lid 
Gerard Beerman, lid 
 

Het bestuur maakt zich zorgen over de gezondheid van secretaris Marie Visser en 

hoopt dat het spoedig beter met haar mag gaan. 

 

DIT JAARVERSLAG IS OPGESTELD DOOR DINY VENEMAN, VOORZITTER VVP ZAANSTREEK. 
 

versie 20-09-2020 


