Jaarverslag secretariaat 2021 VVP Winschoten-Scheemda e.o
Het bestuur bestaat uit Machteld van Delden, voorzitter, Sannie Schotsman secretaris,
Gerard Bosklopper penningmeester, Gezinus Sloots, vice-voorzitter en Annie van Calker,
lid.
Corona beheerste de samenleving het gehele jaar. Soms leek het wat makkelijker te worden
en daarna kwam er wederom een lockdown, geheel of gedeeltelijk. Er was ten tweede male
geen jaarvergadering. De stukken werden ter controle aan de leden toegezonden. We kregen
geen andere reacties dan positieve.
De eerste vergadering van 2021 van het bestuur was op 17 maart een zoommeeting. We zien
en spreken elkaar via de computer. 9 juni vergaderen we bij Sannie in de tuin. We besluiten
om een actieplan op te stellen. Niet zozeer om leden erbij te krijgen, maar om de
naamsbekendheid te vergroten. Daarover spreken we op 23 juni bij Gezinus. Er zal een
Facebookpagina worden gemaakt en een website. Verder gaan we in contact met het
provinciale bestuur over wat er via hun kanalen mogelijk is. Op 4 augustus gaan Gerard en
Sannie in gesprek met Kees de Haas en Ate Trox. We kunnen onze bijeenkomsten
aankondigen in het provinciale blad 'Vrijzinnig' en op hun website. Bij het verslag dat Ate
Trox maakt staat een lijst met adressen die we kunnen gebruiken.
Op 8 september vergaderen we bij Machteld en plannen een bijeenkomst voor 15 november
met het Leger des Heils. Deze moeten we tenslotte aflasten evenals de kerstavond. 21
oktober vergaderen we nog bij Gezinus.
Er komt een nieuwe wet met betrekking tot verenigingen etc. We zullen onze statuten
bekijken om te zien of die al dan niet bijgesteld moeten worden. Ook moeten er UBO's
worden opgegeven bij de Kamer van Koophandel. Werk voor 2022.
Machteld gaat in mei naar de vergadering van de Provincie.
Voor de vastentijd brengen we de leden de vastenkalender uitgegeven door de PKN de
Woldkerken.
In december maken we voor de leden een kerstattentie die we persoonlijk afgeven.

Er zijn kerkdiensten gehouden op 25/7, 29/8, 26/9, 31/10 en 28/11. De kerstdienst wordt
gecanceld.
De pinksterdienst van de Provinciale VVP werd in de Scheemderkerk opgenomen en via
digitale kanalen uitgezonden. Greta Huis ging voor en Bert Smit bespeelde het orgel.
Machteld en Lineke zongen de liederen en Sannie las het pinksterverhaal voor.
De gespreksgroep kwam bij elkaar op 29/6, 24/8 en 28/9.
Op 31 december hebben we 24 adressen. Dhr. Klaas Strijk is in april overleden.
Het Mededelingenblad komt weer zes keer uit. Lineke Kok, Gerard Bosklopper en Trijnie
Johannes zorgen ervoor. Machteld verzorgt een pagina in het Kerkjournaal van de PKN
Winschoten en Erika Folkers zorgt voor publicatie van activiteiten in het kerkblad van de
Woldkerken.

Geen bijeenkomsten in 2021 alsmede geen uitstapje.

