
Actieplan VVP Nederland 

 

Koester en spreek! 
 

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) heeft goud in handen. Zij staat voor een bijzondere 

manier van geloven, voor een inspirerende levenshouding en wil dat in de komende jaren nog 

actiever uitdragen.  

Daarom wil de VVP in de komende jaren aan de slag gaan met het delen van inspirerende verhalen 

uit onze eigen achterban. Om nog meer mensen het belang van een vrijzinnige levenshouding te 

laten zien.  

 

Vrijzinnig geloven is geloven in mensen en daarom willen wij daar op inzetten. Samen met anderen 

aan de slag gaan met geloofsvragen en geloofstwijfels.  

 

Het onderstaande actieplan komt in de plaats van een nieuw beleidsplan. Hiervoor is gekozen omdat 

een actieplan meer resultaatgericht is en daarmee meer energie uitstraalt. Geen beleidsplan waarin 

wordt beschreven hoe de organisatie overeind gehouden kan worden, maar een actieplan waarin 

concreet staat beschreven wat de doelen zijn, gericht op de meerwaarde van de vereniging. Want 

dat geeft energie. 

 

Het actieplan is gericht op twee verschillende aandachtspunten: enerzijds het koesteren van wat er is 

(de huidige vereniging) en anderzijds het actiever uitdragen van het unieke, vrijzinnige 

gedachtegoed. De VVP Nederland mag en moet meer van zich laten horen!  

 

Op basis van gesprekken en onderzoeken die in de afgelopen jaren zijn gevoerd, wil de VVP 

Nederland zich daarom in de komende jaren met de volgende zaken bezighouden:  

 

1. Uitdragen van het vrijzinnige denken en doen 

 

De VVP Nederland staat voor een uniek geluid dat beter gehoord mag worden in de Nederlandse 

samenleving. Het vrijzinnige denken en doen is waardevol en daarom is het belangrijk om dat nog 

meer uit te dragen en dat pakken we in de komende jaren als volgt aan: 

 

 Vrijzinnig Perspectief 

Vrijzinnig Perspectief (VP) is het succesnummer van de vereniging en zorgt er al jaren 

voor dat plaatselijke en provinciale verenigingen op een laagdrempelige manier een 

aantrekkelijk activiteitenprogramma kunnen samenstellen. Dat is belangrijk omdat 

lezingen, voorstellingen, muziekavonden en andere activiteiten zorgen voor plaatselijk 

elan.  

De VVP wil wel uitzoeken hoe de activiteiten van VP nog beter in het land kunnen 

worden uitgerold.  

 

 Ontmoetingsdag 

Al jaren organiseert de VVP een ontmoetingsdag. In de toekomst zal dit een andere vorm 

krijgen: naast de landelijke ontmoetingsdag zullen er regionale ontmoetingsdagen 

georganiseerd worden, in samenwerking met provinciale en plaatselijke verenigingen.  



De landelijke dagen zijn succesvol, maar niet iedereen kan en wil ver reizen. Met de 

regionale ontmoetingsdagen wil de landelijke VVP naar de mensen toegaan.  

Het plan is om de landelijke ontmoetingsdag eens in de twee jaar te organiseren en in 

het andere jaar een of twee regionale ontmoetingsdagen.  

 

 Trainingen 

De VVP blijft doorgaan met het aanbieden van trainingen aan de leden, variërend van 

trainingen over het voeren van pr tot het beheren van een website. De trainingen 

worden goed gewaardeerd en bieden leden de kans om hun plaatselijke of provinciale 

vereniging nog beter onder de aandacht te brengen.  

Wel blijft de VVP kritisch kijken naar de inhoud van de trainingen door met leden in 

gesprek te gaan en zo boven tafel te krijgen waar behoefte aan is.  

 

 Publicaties 

Op dit moment geeft de VVP Nederland al verschillende (jaarlijkse) publicaties uit: de 

Veertigdagenkalender, de Kerstbundel en het tijdschrift VrijZinnig. In de toekomst willen 

wij hiermee doorgaan maar willen wij deze publicaties (eventueel in een nieuw jasje) 

beter onder de aandacht brengen door middel van pr-campagnes.  

Daarnaast willen wij eens in de twee jaar een nieuwe publicatie ontwikkelen, 

vergelijkbaar met de succesvolle boeken ‘Tussen vraag en antwoord’ en ‘Letters in de 

week’.  

Dit willen we blijven doen omdat er nog altijd een markt is voor het vrijzinnige geluid, 

omdat er bijvoorbeeld binnen de Protestantse Kerk mensen zijn die hier behoefte aan 

hebben.  

 

 Meer persoonlijke verhalen op Vrijzinnig.nl 

De website Vrijzinnig.nl bevat al veel interessante artikelen en wordt goedbezocht, maar 

in de toekomst willen wij de site vullen met meer persoonlijke verhalen over 

bijvoorbeeld wat mensen belangrijk vinden aan het vrijzinnig gedachtegoed. De website 

moet een digitaal inspiratieplatform worden, dat met verschillende pr-campagnes bij een 

grotere doelgroep bekend moet worden.  

 

 Vrijzinnige video’s 

Aansluitend op het bovenstaande punt wil de VVP Nederland aan de slag gaan met vlogs 

en podcast om ook op deze manier vrijzinnige verhalen te kunnen delen. Enerzijds 

video’s met inspirerende verhalen, anderzijds moderne en eigentijdse online-

kerkdiensten in een nieuw jasje, in samenwerking met leden en voorgangers. Hiermee, 

en met de nieuwe plannen voor de website, wil de vereniging een vrijzinnige, digitale 

gemeenschap creëren.  

 

 Vrijzinnige theologie 

Naast het vrijzinnige doen is ook het vrijzinnige denken belangrijk, maar jammer genoeg 

wordt de vrijzinnige theologie niet altijd even goed gehoord. Daarom wil de VVP dit 

blijven stimuleren en ondersteunen, onder andere dankzij het werk van de website 

Liberaalchristendom.nl, De Vrijzinnige Lezing en de samenwerking met 

predikantenbeweging Op Goed Gerucht.  

 

2. Geldzaken en ledenaantallen 



 

Geld is vaak een probleem bij de VVP Nederland. Dat kunnen we problematisch vinden, of we zoeken 

naar nieuwe manieren om onze plannen van punt 1 uit te kunnen voeren.  

 

 Verhoging van de tarieven 

In de komende jaren willen we de lidmaatschapscontributie verhogen met € 2. Ook een 

abonnement op VrijZinnig wordt duurder. 

 Meer donateurs 

Het aantal leden slinkt al jaren, onder andere omdat mensen tegenwoordig minder snel 

ergens lid van worden. Maar nog altijd zijn mensen bereid om donaties te geven aan 

organisaties die goed werk doen. Het is belangrijk dat de VVP hier meer reclame voor 

maakt: op de website, in het ledenblad, in de hierboven genoemde video’s en dat er 

meer aandacht komt voor de Werkfondsbrief.  

 Projectmatig werken en fondsen aanvragen 

Bij punt 1 zijn verschillende (nieuwe) projecten beschreven en hiervoor kunnen subsidies 

aangevraagd worden. Momenteel werkt de VVP Nederland al met subsidies, maar het is 

belangrijk om dat te intensiveren.  

 Huidige geldstromen evalueren 

De VVP Nederland wil de eigen geldstromen evalueren om te onderzoeken of het geld op 

een nog efficiëntere manier kan worden besteed.  

 

3. Koester de vereniging 

 

Bij veel van wat wij doen, koesteren wij de bestaande vereniging en de leden, onder andere door de 

activiteiten van Vrijzinnig Perspectief en het ledenblad. Maar er kan nog meer.  

 

 Bestuurlijke problemen aanpakken 

Veel plaatselijke verenigingen geven aan dat zij in de komende jaren bestuursproblemen 

verwachten omdat het steeds moeilijker wordt om nieuwe bestuursleden te vinden. De 

VVP Nederland wil met een speciale commissie kijken naar oplossingen voor dit 

probleem.  

 Plaatselijke verenigingen zichtbaarder maken 

Het contact met de plaatselijke en provinciale verenigingen vinden wij belangrijk en dat 

willen wij graag goed onderhouden. Door de genoemde activiteiten bij punt 1 

verwachten wij dat het plaatselijke en provinciale verhaal ook beter zichtbaar en gedeeld 

wordt.  

 

4. De Protestantse Kerk 

 

De VVP Nederland is altijd gericht op de Protestantse Kerk (PKN) en dat blijft zij ook in de toekomst 

omdat wij het belangrijk vinden dat het vrijzinnige geluid in de PKN hoorbaar blijft.  

 

 Positief protestants én vrijzinnig 

De VVP wil een positieve bijdragen geven aan de ontwikkelingen binnen de Protestantse 

Kerk door actief mee te denken over beleid, zitting te nemen en te blijven houden in 

verschillende overlegorganen en zichtbaar te zijn en te blijven in verschillende publicaties 

van de kerk.  

 De rijkdom van de vrijzinnigheid laten zien 



Door de bovengenoemde activiteiten wil de VVP binnen de PKN laten zien wat de 

rijkdom van het vrijzinnige geluid is. Zij wil een positieve bijdrage leveren aan de 

diversiteit die er binnen de kerk bestaat.  


