ANBI -gegevens VEG Wormerveer
1 Algemene gegevens
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer
Telefoonnummer (facultatief): 075-6426405
RSIN / Fiscaalnummer:
1

Websiteadres: www.veg-wormerveer.org
Email: secretariaat@ veg-wormerveer.org
Adres: Hennepad 2
Postcode en plaats: 1521 DG Wormerveer
Postadres: Koningsbergen 11
Postcode en Plaats 1531 RA Wormer
De Vrije Evangelische Gemeente Wormerveer is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is
op 28 juli 1953 De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Grondslag
De Vrije Evangelische Gemeente van Wormerveer is een liefdevolle gemeenschap van christenen die er
op gericht is God en de naaste te dienen. We zijn een plaatselijke en zelfstandige gemeente die landelijk
is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. We geloven dat God de wereld lief heeft.
We erkennen Jezus Christus als de Zoon van God. Wij willen zijn volgelingen zijn, daarbij is de bijbel onze
leidraad. Onze kortste belijdenis is: Jezus is Heer. We willen zendingsgemeente zijn, dat houdt in dat wij
de verkondiging van het evangelie in woord en daad als een belangrijke taak zien van de gemeente.
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 Wormerveer ligt bij de
kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de
kerkenraad.6 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 voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk
najaar op de jaarvergadering (bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het
daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het
comité en een aantal deelorganisaties die tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over
het door hen uitgevoerde beleid en de financiën. Het gezamenlijke beleid is vastgelegd in een
samenvattend beleidsplan, dat u op onze website kunt vinden. http://www.bondveg.nl/wpcontent/uploads/2015/03/2015b-Beleidsplan-bond.pdf

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. (aanpassen aan de situatie in uw
gemeente)

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.
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nieuwe week kunnen ingaan. Regelmatig mogen wij gasten verwelkomen. Tijdens de koffie na de dienst
praten wij bij met elkaar leggen wij contacten met onze gasten; dit wordt door hen erg gewaardeerd. Een
aantal van hen zien wij geregeld terugkomen.
Tijdens de kerkdienst hebben de kinderen en tieners hun eigen dienst; ze maken daar kennis met de
verhalen uit de Bijbel. Als onze predikant voorgaat, blijven de tieners in de dienst. Ook in de crèche wordt
een bijbelverhaal verteld en een knutselwerkje gemaakt.
Onze muziek/zanggroep ‘Reflection’ werkt circa tien keer mee aan een dienst. De liederen worden
gekozen bij het thema van de dienst, in goed overleg tussen spreker en muziek/zanggroep.
Zo nu en dan zijn er bijzondere diensten, zoals de paascyclus, de startzondag met kerkproeverij en de
candlelightdienst.
In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd; dit is mogelijk dankzij de inzet van een groot
aantal mensen. Om maar wat te noemen: de bijbelstudie/bidstond en de ouderenkring; de MINI-VEJO en
VEJO, tienercatechese, de jongvolwassenengroep ‘LivingRoom’: bij al deze activiteiten staat naast de
ontmoeting het bezig zijn met het geloof centraal.
Een bijzondere activiteit is het Gemeenteweekend, dat wij eens per twee jaar houden. Het thema is
‘Onderweg naar morgen – Ga je mee?’. Enkele programmaonderdelen zijn het theaterprogramma ‘Into
the air’ door de groep ‘No more lies’ en de keuze door jong en oud van ons gemeenteproject (nadat wij
informatie krijgen over drie bijzondere projecten gaan de meeste stemmen naar de Diaconale Stichting
Gevangenzorg ‘De Sluis’).
In het najaar zijn er twee series themabijeenkomsten. In september/oktober twee avonden over het
bijbelboek Openbaring, met als titel ‘Laatste woorden’. In november en januari twee bijeenkomsten met
als onderwerp ‘Het Gebed’. Beide series worden geleid door onze predikant.
Onze gemeente probeert ook buiten de eigen kring te kijken. Zo maken wij deel uit van de Gezamenlijke
Kerken Wormerveer’. De Gezamenlijke Kerken Wormerveer organiseren jaarlijks diverse activiteiten,
zoals drie sport- en spelmiddagen voor de jeugd aan het begin van de zomervakantie, de

Kerstsamenzang en de Vredesweek; daarnaast is er nog inloopcentrum De Steeg, waarin enkele
gemeenteleden actief zijn.
Met de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wijngaard’ te Wormer en de Vrije Evangelische Gemeente
Zaandam houden wij vier maal een mannenontbijt op zaterdagmorgen. Eerst is er de ontmoeting van
mannen tijdens het ontbijt; daarna is er een spreker.
Daarnaast organiseren wij met de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘De Wijngaard’ de Alphacursus.
In de eigen gemeente gebeurt er heel veel.
Als gemeente richten wij ons ook op de mnsen uit de buurt. Onze inloop ’t ANKER draait nu bijna drie
jaar. Tien mensen uit de gemeente zijn bij toerbeurt op dinsdag tussen tien en twaalf uur
gastheer/gastvrouw; zij ontvangen de bezoekers, schenken koffie of thee. Er vinden fijne gesprekken
plaats, soms in de grote groep en soms tussen twee of drie mensen. Zo nu en dan mogen wij nieuwe
gasten begroeten; wellicht komen zij nu er elke dinsdagmorgen een banner met de tekst DE KOFFIE IS
KLAAR hangt. Vanaf september 2017 zijn er regelmatig meer dan twintig bezoekers.
Zo eens in de twee, drie maanden houden wij een gezellige inloop in samenwerking met het Sociaal
Wijkteam. Er worden spelletjes gedaan en rond de klok van twaalven gaan wij met elkaar soep en een
broodje eten. Door de bezoekers wordt dit erg op prijs gesteld.
Kortom: onze inloop is voor sommige mensen belangrijk en krijgt steeds meer bekendheid.
En onze ruimten genieten ook bij het Sociaal Wijkteam steeds meer bekendheid, getuige het feit dat door
het SWT bij ons regelmatig activiteiten voor mantelzorgers worden georganiseerd.
De jongste activiteit is de ‘peuterinloop’. Voorlopig één keer in de maand is er in de crècheruimte en de
kleine zijzaal een inloop voor peuters en hun ouders, georganiseerd door het Sociaal Wijkteam.
Wij mogen een levende gemeente zijn, dankzij onze Heer Die ons steeds nabij is en voor ons zorgt.
Ook in 2017 hebben wij als gemeente ervaren dat wij gedragen zijn en worden door de kracht van God de
Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Er zijn geen kinderen geboren. Wij hebben overlijdensberichten ontvangen van vijf leden. Ook mogen wij
er getuige van zijn, dat één kind is gedoopt en één kind is opgedragen. Drie jonge mensen zeggen in het
midden van de gemeente JA tegen God; één van hen wordt daarna gedoopt. Onze gemeente telt per 31
december 2017 111 leden.
Wij zijn dankbaar dat onze predikant ds. J. de Jong-Buursma in 2017 met zoveel inzet en vreugde haar
werk in de gemeente doet en velen weet te inspireren.
Elke zondagmorgen komen wij in alle rust bijeen om God te loven en te danken, voorbede te doen voor de
nood van de wereld en voor onze eigen gemeente, te lezen in de bijbel en te luisteren naar wat God ons
te zeggen heeft, zodat wij bemoedigd de

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.

Baten en Lasten kerkelijke gemeente
begroting
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€
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Baten

€
0
€ 55080
Bijdragen gemeenteleden
€ 7000
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten € 62080

Opbrengsten uit bezittingen

Lasten

€ 31800
€ 11800
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
€
880
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€
5000
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
€ Salarissen (koster, organist e.d.)
€ 12600
Beheer en administratie, bankkosten en rente
€ Overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten € 62080
Pastoraat

Resultaat (baten - lasten) €

0

8125
13438
1021
7955
13245
43784

€ 12676

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
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.

