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Vergaderingen 
Er heeft dit jaar, vanwege de maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, geen Algemene 
Ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur is met inachtneming van de coronamaatregelen 
tweemaal bijeen geweest op: 22-09-2020 en 26-11-2020. 
 
Financiën 
De kascommissie heeft ten huize van de penningmeester geconcludeerd dat de financiële zaken, 
beheerd door penningmeester dhr. G.J.J. Bal, betrouwbaar en positief te noemen zijn. 
De ANBI-status van de VVP Naaldwijk voldoet aan de eisen van de Belastingdienst. 
De stukken hebben, wegens het opschorten van de algemene ledenvergadering, op twee 
momenten ter inzage gelegen in de Oude Kerk in Naaldwijk: 14 november 2020 en  
12 december 2020. 
 
Genomen besluiten 
VVP Naaldwijk heeft de volgende evenementen en organisaties gesponsord: 
Werkfonds (landelijke) VVP, Stichting Bach Westland, Curiosamarkt Oude Kerk, Concert Koor 
voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek en een cantatedienst in de Oude Kerk. 
 
Voorzitter dhr. H.M. de Bruin geeft aan om het voorzitterschap bij de eerstvolgende 
ledenvergadering te willen neerleggen danwel overdragen. 
De penningmeester dhr. G.J.J. Bal heeft aangegeven een stapje terug te willen doen in zijn rol 
als penningmeester. Dhr. H.J. de Visser is benaderd met de vraag of hij bereid zou zijn om hierin 
ondersteuning te bieden en eventueel het penningmeesterschap over te nemen. Hij heeft hier 
instemmend op gereageerd. Waar het uitgangspunt was dat dhr. De Visser de boekhouding 
voorlopig zou verzorgen onder verantwoordelijkheid van dhr. Bal, blijkt in de praktijk dat het 
onvermijdelijk is om de rol ook op papier over te moeten dragen. Om die reden is aan de leden 
schriftelijk permissie gevraagd om dit traject reeds in gang te zetten alvorens dit in een Algemene 
Ledenvergadering geaccordeerd kon worden (om eerder genoemde redenen). Tijdens de 
eerstvolgende te beleggen Algemene Ledenvergadering zal deze bestuurswissel geformaliseerd 
moeten worden. 
 
Aan de archivaris van de Oude Kerk te Naaldwijk dhr. A.C. Knoppert is het verzoek gedaan om, 
met het oog op het 100-jarig jubileum van VVP Naaldwijk in 2021, de geschiedenis van VVP 
Naaldwijk op papier te zetten. Dhr. Knoppert heeft dit werk op zich genomen. 
De cantatedienst op 01-11-2020 heeft, met beperkte fysieke bezetting binnen de mogelijkheden 
van de coronamaatregelen, wel doorgang kunnen vinden in de Oude Kerk in Naaldwijk. 
 
Uitgegeven vanuit VVP Naaldwijk 
In februari 2020 is aan de leden de veertigdagen-kalender ‘In je element blijven’ verstrekt. 
In april 2020 is vanuit het bestuur een brief uitgegaan naar de leden ter bemoediging in de 
onwerkelijke tijd van de coronapandemie met bijgevoegd een exemplaar van het blad ‘Vrijzinnig’. 
In november 2020 is vanuit het bestuur een schrijven uitgegaan over het vervallen van de 
Algemene Ledenvergadering dit jaar en de bestuurswissel aangaande het penningmeesterschap. 
De leden hebben rond de jaarwisseling een door fam. A.C. Knoppert ontworpen kerstwens 
ontvangen met bijgevoegd de door de landelijke VVP verzorgde Vrijzinnige Kerstbundel. 
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