
 

 

 

 

 

 

Verslag van de jaarvergadering en slotbijeenkomst van het  

seizoen 2021-2022 van de Vereniging van Vrijzinnige  

Protestanten Zaanstreek op zaterdag 7 mei 2022 
 

 

Volgens de presentielijst waren aanwezig: Greet Bos, Henk Roovers, Aria van 

Buuren, Wietske Kingma, Wil Relk, Ad Hoek, Johan Baas, Jetty van Rigteren, Bert 

Veneman, Liesbeth van der Meer, Lucie Boekhold, Lien Sanches-Kelder, Bert Valk, 

Tia Beerman-Voortman, Gerard Beerman, Diny Veneman, Hans Nieuwhuizen. 
 

 

Opening door de voorzitter 
Diny Veneman opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op de jaarvergadering 
en afsluiting van het seizoen. Dat laatste zal gevolgd worden door het gebruikelijke maar 
altijd bijzondere koud buffet. De bijeenkomst is een middag om elkaar weer te ontmoeten na 
de pandemie, maar ook in vrijheid. Je staat er niet altijd bij stil wat vrijheid betekent, maar nu 
met de oorlog in Oekraïne: stel je voor dat we niet meer veilig op straat zouden kunnen 
lopen, als je bang moet zijn voor wie je en niet meer zou kunnen vertrouwen. Dat is een 
afschuwelijke gedachte en je realiseert je weer eens extra dat vrijheid niet vanzelfsprekend 
is, we er zuinig op  moeten zijn en elkaar er op kunnen en moeten aanspreken. 
In het kerkblad van de PKN-kerk in Krommenie stond een gedicht van Dorothee Sölle.  
Het heet De Fantasie. 

 

De fantasie is als een kind dat altijd bezig is 

Om van iets ouds 

Weer iets nieuws te maken 

Ze gelooft nooit in het kwaad en mikt altijd op het goede 

De fantasie boort nieuwe bronnen aan, waar de bodem allang lijkt uitgeput 

Ze zal nooit zeggen: Oorlog is er altijd geweest 

Ze blijft gespitst op vredeskansen 

Ze weet van de slang, maar wedt op de duif 

De fantasie is verliefd op de goede afloop en altijd ontvankelijk voor nieuwe invallen 

De liefde is haar oorsprong, de hoop naar de toekomst 

De fantasie schrijft niets of niemand af, maar steekt haar omgeving aan met geluk 

en mededogen 

Ze houdt overal een belofte open, die haar door God is ingefluisterd: 

Zie ik maak alle dingen nieuw, begin er maar vast mee…… 
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Aansluitend wenst Diny aanwezigen een fijne middag met elkaar en volgt eerst het 

officiële deel van de bijeenkomst. 
 

Jaarverslag 2021-2022: secretaris 
Het jaarverslag wordt door de vergadering voor kennisneming aangenomen en 

daarmee vastgesteld. HET JAARVERSLAG IS ONDERDEEL VAN DIT DOCUMENT. 
 

Financieel jaarverslag: penningmeester 

De penningmeester, Hans Nieuwenhuizen, licht het financiële jaarverslag toe en 

meldt daarbij dat de coronapandemie de oorzaak is van een andere invulling van de 

activiteiten. Ook werd afscheid genomen van Marie Visser als secretaris.  

De jaarlijkse afdracht aan de landelijke VVP wordt in 2022 verhoogd van € 35,-- per 

lid naar € 37,50 (voor echtparen 1,5 maal dit bedrag = €56,25). Daarom stelt het 

bestuur voor de contributie met een klein bedrag te verhogen als volgt: 

 Leden betalen minimaal € 42,50 (was minimaal € 40,--)  

 Echtparen betalen minimaal € 65,-- ( was € 60,--) 

 De donateursbijdrage blijft minimaal € 15,--  

De vergadering stemt in met de contributieverhoging 

HET FINANCIEEL JAARVERSLAG IS ONDERDEEL VAN DIT DOCUMENT. 
 

Verslag kascommissie:  

Gerard Beerman leest het verslag van de kascontrole voor, waarin wordt 

gerapporteerd dat de inkomsten en uitgaven, zoals opgenomen in het financieel 

jaarverslag, in overeenstemming zijn met de werkelijke uitgaven. Hierna wordt ook 

het financieel jaarverslag door de vergadering voor kennisneming aangenomen en 

daarmee vastgesteld. 
 

PAUZE 
 

Na de pauze houdt Gerard Beerman een korte lezing over de Kogerbegraafplaats 

achter de Kogerkerk, die in 2021 de status van gemeentelijk monument gekregen 

heeft. Aansluitend wordt de begraafplaats bezocht. 
 

De bijeenkomst wordt afgesloten met het traditionele koud buffet (dat ook dit jaar 

door de cateraar weer uitstekend verzorgd was!) 
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Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Zaanstreek 
 

VERENIGINGSJAAR 2020 -  2021 
 

 

AANTAL LEDEN EN DONATEURS 
De afdeling telt momenteel 23 leden en 13 donateurs. 

 

ACTIVITEITEN 
Het seizoen stond in het teken van de coronacrisis. Daarom waren veel activiteiten 
niet mogelijk. Contacten werden vooral onderhouden via de Berichten van de 
Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in de Zaanstreek. 
 

OPENING SEIZOEN: 

Opening op zondag 22 september 2020 met eenvoudige lunch in de Kogerkerk (i.v.m. 

het in achtnemen van voldoende afstand). Het programma voor het winterseizoen 

werd gepresenteerd. Gerard Beerman hield een korte lezing over het leven van 

Adriaan Gijsbertus Crevecoeur (1899-1965) aan de hand van een Doeloedoosje dat 

ooit zijn eigendom was en dat op een rommelmarkt in Zaandijk verkocht werd. 
 

LEZINGEN:  

De volgende lezingen vonden plaats: 

 

VRIJZINNIG GROEN door Rick Benjamins op 12 oktober 2021 

 
INSPIRATIE IN DE LITERATUUR door Hetty Zock op 15 maart 2022 

 
De lezing die niet door kon gaan was: 
 
HET BEZIELDE LANDSCHAP spiritualiteit in de schilderkunst door Kick Bras in 
januari 2022. Deze lezing is nu ingepland voor januari 2023. 
 

LEESKRING VVP-ZAANSTREEK 

DE ORTHODOXE KETTER door Peter Rollins 
Er waren 4 bijeenkomsten op een donderdagmiddag in februari en maart 2022. De 
laatste hoofdstukken van dit boek werden, o.l.v. Bert Valk, besproken. Bert 
kreeg hiervoor een boekenbon als dank. 
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AFSLUITING SEIZOEN: 

Deze kon door de Corona-beperkingen niet doorgaan. 

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

jaarverslag en de jaarrekening werden aan de leden toegestuurd met het verzoek om 

te reageren. Wij ontvingen 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 december 2021 brachten de bestuursleden, zoals gebruikelijk, een kerstattentie bij 
leden en donateurs. Een uitgebreid bezoek was nog niet mogelijk. 
 

BESTUUR VVP ZAANSTREEK 
Het bestuur van de van de VVP afd. Zaanstreek bestond in 2021 uit: 

 

 Diny Veneman, voorzitter 

 Marie Visser, secretaris 

 Hans Nieuwenhuizen, penningmeester 

 Wil Relk, lid 

 Tineke Smienk, lid 

 Gerard Beerman, lid 
 

Marie Visser trad in 2021 af en werd als secretaris opgevolgd door Gerard Beerman 

 

DIT JAARVERSLAG IS OPGESTELD DOOR GERARD BEERMAN, SECRETARIS,  

EN DINY VENEMAN, VOORZITTER VVP ZAANSTREEK. 
 

Vastgesteld in de ledenvergadering van 7 mei 2022 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

 

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten Zaanstreek over het jaar 2021  

 

ONTVANGSTEN: 

 

Saldo 1-1-2021                                                  €      970,01 
Lidmaatschappen                                              €   1.125,-- 
Donaties                                                                    €      220,-- 
Opbrengst collecte Lezing 12/10’21                      €        91,70        
Beëindiging zakelijke spaarrekening (saldo)        €          2,87                       
      
  ________ 
                                                                                      €  2.409,58 

  =======                                                                       
                               
UITGAVEN: 

 

Onkosten Lezing 12/10’21;  Rick Benjamins     €      167,50                                                 
Contributie 2021 VVP Nederland                       €      752,50 
Betalingsverkeer                                                  €      113,12                                                   
Kerstbundels VVP 2021                                €       67,25 
Kerstattentie Leden                                            €     107,64 
Kstn. Paasgroet in coronatijd 2021                   €      186,95 
Representatiekosten €     191,32 
Saldo 31-12-2021                                                      €     823,30 
                                                                                        _______ 
                                                                                      € 2.409,58                                                                                  

  =======      
 
 
Vastgesteld in de ledenvergadering van 7 mei 2022 

 


