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Jaarverslag 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021 
 
Bestuurssamenstelling                                                                                                   
Op 1 oktober kreeg Vrijzinnigen Oost-Twente 2 nieuwe bestuursleden. 
Hierdoor werd de samenstelling als volgt: 
Henk Eijgelaar, voorzitter 
Menno Keizer, secretaris 
Gerrit van den Brink, penningmeester 
Herma Bosch-Huve is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële gang van 
zaken. 
Het adres van de secretaris is V.L. Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal, 
secr.aanderegge@gmail.com 
 
Bestuursvergaderingen 
Deze zijn enkele keren apart gehouden, maar al vrij vlot is besloten om alle 
zaken te bespreken en af te handelen tijdens één vergadering van zowel Oost-
Twente als Aan de Regge. Er wordt gewerkt met één agenda en één verslag. 
Enkele vergaderingen zijn gehouden via Skype, maar sinds juli wordt weer 
fysiek vergaderd. 
Leden 
Op 1 oktober 2020 had de vereniging 34 leden. In de verslagperiode zijn 2 
leden overleden: mevrouw Weekhout op 5 oktober 2020 en de heer Bakker op  
28 augustus 2021. Oost-Twente heeft 4 begunstigers en 1 gastlid uit de 
voormalige afdeling Eibergen. 
 
Ledenblad en mededelingenblad 
Het ledenblad wordt samengesteld door Jeanne Traas en Anki Veltien. Zij zorgt 
voor de indeling en de uiteindelijke lay-out. Uiteraard dankzij de bijdragen van 
leden, vrienden en lezers. 
Aan de Regge kende al een 2-wekelijks mededelingenblad. Dit is nu een 
gezamenlijk mededelingenblad geworden en verschijnt één keer per 4 weken. 
Ellie Moonen zorgt voor verzending/bezorging van 
mededelingenblad/ledenblad/Vrijbrief/Reisbrief 
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Vieringen 
Veel vieringen/bijeenkomsten konden in dit coronajaar niet doorgaan. 
Uiteindelijk kon er op 4 juli weer een viering worden gehouden in de 
Johanneskerk, waarin voorging Nicoline Swen. Na afloop werd er thee/koffie 
gedronken bij ’t Oorbeck. 
Op 5 september ging Nettie Hengeveld voor in een viering. Hierna kon er weer 
gebruik worden gemaakt van het Kulturhus. 
Organist is Martin Koning 
 
Website 
Op de website staat inmiddels ook veel informatie over Vrijzinnigen Aan de 
Regge en het ledenblad is ook leesbaar op de website. 
 
Landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland 
In het verslagjaar werd enkele keren via ZOOM deelgenomen aan 
vergaderingen.  
Afgelopen september werd er weer een fysieke bijeenkomst bezocht. Hier 
werd met het landelijk bestuur het wel en wee van enkele regionale afdelingen 
besproken, evenals de gang van zaken rond de vaststelling van de landelijke 
statuten. Vrijzinnige afdelingen zijn geïnteresseerd in de samenwerking tussen 
Oost-Twente en Aan de Regge. 
 
We hopen dat alle geplande activiteiten vanaf nu weer door kunnen gaan. 
 
 
Nijverdal, 30 september 2021 
M.J. Keizer, secretaris 
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