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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam

Telefoonnummer:

010-4198804

RSIN / Fiscaalnummer:

809337496

Websiteadres:

www.veg-rotterdam.nl

Email:

vanrikxoort@hetnet.nl

Adres:

Pliniusstraat 21

Postcode en plaats:

3076 AH Rotterdam

Postadres:

Helfrichstraat 5

Postcode en Plaats

2992 BT Barendrecht

De Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in
1951. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals
hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de
Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften
en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.
2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad drie leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de
diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de
goedkeuring van de ledenvergadering.
3 Beleidsplan
Het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten kunt u vinden via de website:
www.bondveg.nl.
4 Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
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5 Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en
dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat,
jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.
6 Verslag Activiteiten
Het jaar 2020 is ook in ons kerkelijk leven volledig beheerst door de coronacrisis. In maart en april werden
geen diensten gehouden in onze kerk. Vanaf mei 2 of 3 diensten per maand zonder aanwezigen met
uitzendingen via de kerkomroep. Hierbij waren wel 3 zangers aanwezig. Vanaf 5 juli werden weer diensten
gehouden met max. 30 aanwezigen en een zanggroep. Hiertoe is een coronaprotocol opgesteld.
Aan het eind van het jaar moesten we weer terug naar diensten zonder aanwezigen en zonder zangers.
Gelukkig is in de tussentijd een camerasysteem geïnstalleerd zodat de diensten nu niet alleen via geluid
maar ook via beeld thuis gevolgd kunnen worden.
In het kader van de VOG regeling zijn voor alle mensen binnen de Petrakerk “algemene omgangsregels”
vastgesteld.
De ledenvergadering heeft schriftelijk plaatsgevonden. Alle leden gingen akkoord met de financiële
verslagen en de begroting. Ook stemden alle leden in met de herverkiezing van 3 ambtsdragers.
Veel contactmomenten door de predikant hebben dit jaar telefonisch plaats gevonden.
In de Paastijd hebben de ouderen een bloemengroet van de gemeente ontvangen. In de adventstijd
ontvingen de leden en vrienden een groet in de vorm van een boekje en tevens een blijk van steun vanuit
de Bond.
Het is een schamel jaar geweest wat betreft de contacten. Het was voor velen een stil en eenzaam jaar.
We hopen op betere tijden. We bidden de Heer om zijn onmisbare hulp en aanwezigheid. Gezamenlijk met
onze broeders en zusters van de Petrakerk gaan we door met ons werk van de Heer.
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7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting” inzicht in de ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
begroting
2020

rekening
2020

rekening
2019

baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Overige bijdragen van derden en van fondsen
Totaal baten

846
12.113
0
12.959

825

173

11.400

12.316

0

0

12.225

12.489

36.500

36.759

1.960

1.503

10.720

7.568

34.811
2.015
11.733

290

300

273

49.470

46.130

48.832

lasten
Pastoraat
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
Salarissen
Beheer en administratie, bankkosten en rente
Overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)

€

-

37.245

€

- 33.641

€

-

35.873

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit
Ons kerkgenootschap zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Door de kerkleden
worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente.
De opbrengst van het aanwezige vermogen wordt ook aangewend voor het werk van de kerkelijke
gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten
en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand
houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
9 Verklaring controle Jaarrekening en Administratie
Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Rotterdam, dat de administratie en
jaarrekening van het jaar 2020 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd
en in orde bevonden.
De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 15-04-2021 plaatsgevonden.

