
ANBI

1.   Algemene gegevens 

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. 1

Telefoonnummer (facultatief): 0117 383346

RSIN / Fiscaalnummer2: Is nog niet toegewezen door de belastingdienst

Websiteadres: www.vegnieuwvliet.nl

 Email: secretariaat@vegnieuwvliet.nl

Adres: Provincialeweg 2

Postcode en plaats: 4504 AS Nieuwvliet

Postadres: Vogelenzang 16

Postcode en Plaats 4511 EM Breskens

De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet c.a. is een zelfstandige geloofsgemeenschap die 
opgericht is in 1872. 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 die 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 Nieuwvliet c.a. ligt bij de kerkenraad en wordt 
gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 9 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

Hierbij verwijzen we graag naar het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
Nederland, zie: www.bondveg.nl
De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet heeft in het verlengde daarvan een aantal beleidspunten 
vastgesteld:
De gemeente wil in de komende jaren gericht zijn op de levensvragen van mensen om daarop 
aansluitend nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Zorg dragen voor een inspirerende en motiverende 
begeleiding en vorming van kinderen, tieners, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen, ieder op 
hun eigen niveau en aansluitend bij de levensfase waarin zij zich bevinden. Op die manier willen we 
hen in contact blijven brengen met hun Heer, Jezus Christus. Aandacht voor de verschillende 
leeftijdsgroepen. De manier van begeleiden en zingen. De betrokkenheid van de jeugd, het 
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organiseren van activiteiten. Aandacht voor het zendingswerk. Het zogenaamde campingwerk, 
evangelisatie in de vakantieperiodes gericht op toeristen Het verzamelen van geld en middelen ten 
behoeve van lokaal christelijke doelen Audiovisuele mogelijkheden voor het online brengen van 
kerkdiensten. Aandacht voor het pastoraat in de diverse facetten en leeftijdsgroepen. Samenwerking 
met andere kerken.
Vorming, toerusting en groei in de geloofsontwikkelingen zijn hierbij de uitgangspunten.

4 Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de
Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de 
website van de Stichting: www.srp-veg.nl.           
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
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.

5. Verslag Activiteiten

Voorwoord

Er is een werkplan 2020-2021. In het beleidsplan 2019-2023 van onze gemeente is onder punt 9 
bepaald dat er jaarlijks een dergelijk plan door de kerkenraad moet worden opgesteld.

Een dergelijk plan heeft als doel dat zowel de visie van de kerkgemeenschap als de genomen 
voornemens gerealiseerd worden. Het is dan ook belangrijk dat het werkplan realistisch en doelgericht
is.

Ons grote doel is dat we ernaar streven om een betrokken gemeente te zijn : 
een gemeente, waarin de leden naar elkaar omzien en naar elkaar luisteren. 
Zo mogen we plannen maken, het ene zal al beter aanslaan dan het andere. 
We mogen in elk geval beseffen dat we dit doen onder Gods bescherming, en Zijn plannen falen niet, 
want God is getrouw.

1. Voornemen

We willen een open en transparante gemeente zijn. Onderlinge betrokkenheid en verdieping in het 
geloof zijn belangrijke ijkpunten. We hopen dit in het voorliggende jaar opnieuw vorm te geven, zodat 
alle gemeenteleden gekend worden en ons geloof mag groeien in de navolging van onze Heer Jezus 
Christus. 

2. Huidige stand van zaken

We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar waarin veel plannen die we ons hadden voorgenomen 
konden  doorgaan. Grote dank aan de vele vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt om de vele 
activiteiten uit te voeren. Naast de gewone erediensten waren er ook veel bijzondere diensten. Het 
bezoek aan de diensten is goed en blijft op een zelfde peil. 
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3. Korte evaluatie  over 2019.

In dit kerkelijk jaar zijn er heel wat activiteiten ondernomen.  Specifiek voor 2019 was :

 De beeldschermen die in 2018 zijn geplaatst voldoen aan een behoefte, zijn worden gebruikt 
ter ondersteuning van de verkondiging; de liederen, mededelingen en Bijbelteksten worden op
de schermen weer gegeven.

 De jaarlijkse zomerzangavonden werden opnieuw zeer goed bijgewoond. 
 Er was goede belangstelling voor het groothuisbezoek over een actueel en gevoelig 

onderwerp. 
 Opnieuw was er een positieve deelname aan de pastorale estafette. 
 De kerkproeverij kende minder belangstelling, daarin volgt onze gemeente een landelijke 

trend.
 De organisatie van de Levi-zondagen werd afgerond, een Levi-team en Levi-secretaris zorgen

voor een goede opvolging. 
 Er was speciale aandacht voor Israëlzondag en Bijbelzondag van het NBG.
 De clubwerking verliep goed. Er was goede belangstelling en voldoende leiding om de 

kinderen en jonge mensen te helpen in hun geloofsgroei. 

Doorlopende activiteiten/aandachtsgebieden

Ouderenzorg en ziekenzorg vraagt continu veel aandacht. Er werden dan ook veel bezoeken afgelegd
in kader van ziekte, overlijden maar ook in verband met vele mooie gebeurtenissen als geboorte en 
huwelijk.

De werkgroep WBZ is al geruime tijd op zoek naar 1 à 2 leden om de werkgroep te versterken. Dat is 
belangrijk om onze relatie en onze rol in de Bond van VEG goed te vervullen.

4. Plannen voor komend seizoen

- Pastoraat : we willen nadenken hoe we nog beter vorm kunnen geven aan de pastorale 
betrokkenheid in onze gemeente. We willen een pastoraal beleidsplan ontwikkelen, zodat er 
voor elke vorm van hulpvraag of vraag naar nabijheid antwoord is. 

- Vorming en toerusting : om gemeenteleden op te voeden in de navolging van onze Heer 
Jezus Christus is een goede toerusting nodig. Onderzocht wordt of er behoefte is aan een 
nabespreking van de verkondiging na een reguliere dienst. Op die manier kan extra inzicht 
worden opgedaan in kleinere groep. Dit zou om de 6 weken gehouden kunnen worden na een
dienst met de eigen voorganger.

- Groothuisbezoek : we willen dit jaar opnieuw naast een actueel, een pastoraal onderwerp,  
behandelen. Dat is in voorbereiding.

- Jongerenactiviteiten : De betrachting is dat onze jongeren betrokken gelovigen worden die 
zich actief inzetten in onze (andere) gemeente. Een jongerencoördinator stelt samen met 
jongeren een activiteitenlijst op. Het zou mooi zijn mochten er 4 à 5 activiteiten worden 
uitgewerkt.

- Zomeractiviteit : we onderzoeken of er naast de zomerzangavonden nog een andere 
zomerse activiteit gepland kan worden. Er wordt gedacht aan een openluchtdienst in 
samenwerking met andere kerken uit de regio.

- Sociale media : er wordt regelmatig gebruik gemaakt van uitgesteld of simultaan kijken naar 
de eredienst via ‘kerkdienst gemist’. Beeldkwaliteit is verbeterd door de aanschaf van een 
andere camera.

- Verduurzaming : Het is nodig om meer aandacht te besteden aan zaken als verduurzaming. 
Te denken valt aan: groene energie, ledverlichting, bewust inkopen van producten zoals 



koffie, gebruik van papier beperken, recycleren, en andere zaken. Dit thema zal ook aandacht 
krijgen tijdens de zondagse erediensten.

-
5. Afronding

We hopen met dit werkplan een bijdrage te leveren aan de realisatie van ons groter doel, 
evangelische kerkgemeenschap te zijn onder Gods leiding.
Een geloofsgemeenschap wordt gevormd door samen op weg te gaan. Vandaar dat de inbreng van 
ieder gemeentelid belangrijk is, dit in de vorm van ideeën, opmerkingen en aanbevelingen.

De kerkenraad

6. 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  rekening rekening 

  2020 2019 2018 

baten       

 Opbrengsten uit bezittingen € 50,00 € 145,64 € 336,13

 Bijdragen gemeenteleden € 60.000,00 € 63.909,00 € 60.153,00

 Subsidies en overige bijdragen van derden  € 12.700,00 € 19.851,16 € 25.354,37

Totaal baten € 77.500,00 € 83.905,80 € 85.843,50

lasten       

 Pastoraat  € 65.900,00 € 65.221,85 € 50.711,00

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 8.000,00 € 8.676,86 € 7.101,00

 Bijdragen aan landelijk werk van de Bond € 7.560,00 € 6.493,44 € 9.996,32

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  € 8.690,00 € 8.739,78 € 7.313,50

 Salarissen  €          €         

 Beheer en administratie, bankkosten en rente € 10.600,00 € 8.484,05 € 9.298,94

 Overige eigendommen en inventarissen  € 0,00 € 0,00 € 11.038,22

Totaal lasten € 100.750,00 € 97.615,98 € 95.458,98

        

Resultaat (baten - lasten) € -23.250,00 € -13.710,18 € -9.615,48



 Toelichting op de gegevens voor ANBI opgave. 
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Overige eigendommem en inventarissen 

Samengesteld uit: 

 

- rente + verhuur kerk 

 

- vrijwillige bijdragen 

 

- collecten/gift  

- algemene ontvangsten, behalve rente 

 

 

 

- gemeentelijk werker t/m salarisadministratie 

- vrijwilligersdag 

- jeugd- en jongerenactiviteiten 

- zomeractiviteiten 

 

- consulent/catechisatie 

- gastsprekers 

 

- bondsbijdrage 

- bondsvergadering 

- collecte voor SZD 

 

- kerkgebouw en terrein t/m onderhoud 

 

- kantoorkosten t/m verzekeringen 

- onvoorzien 

- algemene kosten 

 

- beeldschermen 



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       
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 
hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten 
van de gemeente waartoe zij behoren.           
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van 
dit vermogen wordt 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/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en 
bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.           
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
eigendommen en inventarissen.

De kerkenraad


