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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden

Telefoonnummer:

058-2121506

RSIN / Fiscaalnummer:

002543734

Websiteadres:

www.veg-leeuwarden.nl

Email:

secretaris.veglwd@xs4all.nl

Adres:

Zuidvliet 14

Postcode en plaats:

8921 BL Leeuwarden

Postadres:

Zuidvliet 14

Postcode en Plaats

8921 BL Leeuwarden

De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden is een zelfstandige geloofsgemeenschap die gesticht is op 5
december 1858. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. De
gemeente is een kerkgenootschap zoals bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit
dientengevolge rechtspersoonlijkheid.
Grondslag
De grondslag van de gemeente is het geloof in de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, in
overeenstemming met het Bijbelse getuigenis en het belijden van de kerk, waarbij de gemeente tevens de
beginselverklaring van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland als richtinggevend
beschouwt.
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 Leeuwarden ligt bij de navolgende bestuursorganen:
a. een kerkenraad
b. een beheerraad
c. een activiteitenraad
d. een algemeen bestuur
Elk bestuursorgaan is belast met het bestuur van de gemeente, naar gelang zijn taak en functie..
Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering.
3 Beleidsplan
De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden verwijst naar het algemene beleidsplan van de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland.
4 Beloningsbeleid
De beloning 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.srpveg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5 Doelstelling/visie
1. De Vrije Evangelische Gemeente Leeuwarden stelt zich ten doel mee te werken aan de
verheerlijking van Gods Naam en de komst van Zijn Rijk.
2. Zij tracht daaraan gestalte te geven door onder meer:
- Het houden van erediensten en andere samenkomsten;
- Het bedienen van de doop en het vieren van de maaltijd van de Heer;
- De dienst aan Israël;
- Het inhoud geven aan zending en diaconaat, zowel in eigen omgeving als wereldwijd;
- Het geven van catechese aan jongeren en volwassenen;
- Het bevorderen van oecumenische contacten ten behoeve van de eenheid onder christenen.
6

Verslag Activiteiten

2018:

Zoals ieder jaar zullen er hoogte- en dieptepunten voorbij zijn gekomen en is – voor een ieder van ons
verschillend – het ene jaar rustiger voorbij getrokken dan het andere. Zo gaat dat in het leven.
In ons persoonlijk leven en in ons gemeentelijk leven. We hebben in onze gemeente in het nabije
verleden roerige jaren gekend. Vergeleken daarbij is 2018 een betrekkelijk rustig jaar geweest, dat
overigens onze gemoederen wel bezig heeft gehouden met het vinden van een nieuwe voorganger
Iedere zondag is er een eredienst gehouden met natuurlijke enkele bijzondere diensten zoals o.a.
de Nieuwjaarsdienst, vieringen van het Heilig Avondmaal, een dienst georganiseerd door de
Kerkenraad waarin enkele activiteiten werden aangeboden zoals het instuderen van een lied en het
maken van een bloemstuk, een dienst georganiseerd door de Kindernevendienst, een feestelijke dienst
als start van het seizoen met een djembé workshop, het kinderkerstfeest, de Kerstdienst m.m.v. een
strijkkwartet van het Fries Kamer Orkest
In de gemeente zijn er ieder jaar weer bijzondere activiteiten:
- de kleding- en goederenactie voor Oekraïne
- iedere eerste zondag van de maand is er koffie drinken na de dienst en nemen de gemeenteleden
fruit mee wat na de dienst naar Het Aanloophuis gebracht. Een huiskamer waar in het weekend
mensen worden opgevangen die dak- en/of thuisloos zijn
- in het kader van Culturele Hoofdstad is er aandacht besteed aan het thema “Mienskip”
Zoals in het begin gezegd, het vinden van een voorganger voor onze gemeente is wel hetgeen wat
ons in 2018 het meest heeft beziggehouden en de blijde uitkomst daarvan is dat in december de
gemeente heeft gekozen voor Gooitzen Riemersma als kerkelijk werker.
Dit gegeven markeert het geloof en hoop en is de bevestiging van geloof en vertrouwen in onze God die
voor ons uitgaat en ons vasthoudt. Hoop dat we als gemeente in Leeuwarden de komende jaren samen
verder mogen blijven gaan in de Liefde van Jezus die we elkaar mogen blijven doorgeven. Ook in 2019!

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

baten

begroting

rekening

rekening

2018

2018

2017

€

€

€

Opbrengsten uit bezittingen

22.150

24.421

22.517

Bijdragen gemeenteleden

49.000

45.917

50.525

0

0

4.000

71.150

70.338

77.042

Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
lasten
Pastoraat

30.000

7.440

10.187

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

8.500

9.861

8.420

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

25.000

24.872

23.982

Beheer en administratie, bankkosten en rente

1.400

3.144

945

Overige eigendommen en inventarissen

5.500

5.042

5.641

Totaal lasten

70.400

50.359

49.175

Resultaat (baten - lasten)

750

19.979

27.867

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 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.

