
Beleidsplan 2022 

1. Inleiding
Vrijzinnigen NPB Wassenaar is een aantrekkelijke gemeenschap waar 
mensen zich thuis voelen. Mede door gerichte focus op de kwaliteit van 
de activiteiten en een open communicatie blijven we hiernaar streven.

2. Missie en visie
In Wassenaar zijn wij de plek waar we geloof en ongeloof van alle kanten 
bespreken, waar we eerlijk erkennen dat het verband tussen hemel en 
aarde verdraaid ingewikkeld is, maar waar we oprecht geïnteresseerd zijn 
in alle pogingen die worden gedaan om de hemel een beetje dichterbij te 
brengen. Een plaats waar alle vormen van inspiratie in vrijmoedigheid 
klinken. Een plaats waar je zelfs je eigen godsdienst mag ontwerpen. Een 
plaats waar iedereen welkom is en waar iedereen lid kan worden, 
ongeacht de financiële draagkracht.
In onze geloofsgemeenschap gaan geloof, filosofie en kunst samen. We 
bieden verlichting, vorming, inspiratie, religie, cultuur en kunst.

3. Doelstelling
Wij willen binnen de verwevenheid van geloof, filosofie en kunst 
inhoudelijk ruimte bieden en onderzoeken wat de breedte en ook de rand 
van die begrippen te bieden heeft. Door zoveel mogelijk contact te 
maken, ook met andere geloofsgemeenschappen, willen wij mensen bij 
elkaar brengen. Aandacht voor het gezicht naar buiten via de kanalen die 
ons ter beschikking staan, dus ook het internet en de sociale media; 
goede communicatie is daarbij onontbeerlijk.

4. Huidige situatie
We hebben te maken met een teruglopend aantal leden en een daling in 
onze financiën. Wij geven jaarlijks meer uit dan er binnenkomt. De 
gemeenschap is voor het grootste deel op leeftijd. De kerkdiensten 
worden goed bezocht en via het internet beluisterd. Dit geldt ook voor de 
bezinningssamenkomsten, het Cybercafé en het Filosofisch Café. Onze 
geloofsgemeenschap is – ondanks de naamsverandering naar 
Vrijzinnigen – nog steeds bekend onder de naam NPB, evenals het 
kerkgebouw, dat echter te weinig zichtbaar is.
Wij zijn lid van de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland.



5. Activiteiten
Elke zondagochtend is er een kerkdienst waarin de eigen predikant
afwisselend met gastpredikanten uit het hele land voorgaat. Vier keer per
jaar is er een Bezinningssamenkomst waarin bekende en minder
bekende sprekers relevante onderwerpen onder de loep nemen.
Er wordt in het kerkgebouw iedere drie maanden geëxposeerd door een
kunstenaar, die in een dienst uitleg komt geven over zijn werk. Door de
week zijn er activiteiten zoals een Cybercafé, een Filosofisch Café, de
Mannenclub, lezingen van bekende en bijzondere Nederlanders,
cursussen en allerlei gesprekskringen. Wij hebben een unieke Bijbelse
kerktuin.
Er is in februari een Erwtensoepavond en in december een Kerstkoffie.
We vieren de grote feesten zoals Kerstmis en Pasen samen en we
proberen aandacht te hebben voor elkaar.

7. Organisatie
De officiële naam, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling
Wassenaar is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder
nummer 40408522. Het contactadres is Vrijzinnigen NPB Wassenaar,
Lange Kerkdam 46, 2241 BW Wassenaar. Telefoon: 070-5115771;
E-mail: secretaris@vrijzinniginwassenaar.nl.
De vereniging is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) op grond van een beschikking die aan de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Wassenaar is toegekend
en op grond van een groepsbeschikking, die is toegekend aan de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, handelend onder de naam Vrijzinnigen
Nederland.
RSIN-nummer van de afdeling Wassenaar: 002815412.
RSIN-nummer van de landelijke vereniging: 001611120.

8. Bestuur
Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, vicevoorzitter,
secretaris, penningmeester, kerkmeester en twee leden algemeen.

9. Werknemers
De voorganger is aangesteld volgens de regels van Vrijzinnigen
Nederland, die hierin de Protestantse Kerk Nederland volgt.
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10. Financiën
Het vermogen wordt beheerd door Insinger Gilissen. Het rendement
ervan wordt aangewend voor de bestrijding van budgettaire tekorten en
voor het bekostigen van bijzondere evenementen.
 
11. Werven van gelden
Activiteiten en communicatie zijn erop gericht leden te werven en te
behouden. Ook wordt het gebouw verhuurd aan derden, wier
activiteiten aansluiten bij de doelstellingen van onze vereniging.


