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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.
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Verslag Activiteiten

Een goed begin……nieuwe energie!

- Korte terugblik op 2019, hartenkreet voor 2020

Goed beginnen is een boekje dat ik zo nu en dan gebruik om een vergadering mee te beginnen. Een
mooie titel, want: goed beginnen is het halve werk!
En dat geldt niet alleen voor een vergadering, maar ook voor ieder nieuw seizoen, kerkelijk jaar of
nieuwjaar dat je begint. In je persoonlijk leven en in het leven van onze Vrije Evangelische Gemeente
Leeuwarden.
Eigenlijk loopt ons jaar als gemeente van 1e advent tot 1e advent. De laatste zondag van het kerkelijk jaar
valt immers op de zondag voor de eerste adventszondag. Dan beginnen we een nieuw jaar met het uitzien
naar de komst van onze Messias, onze Verlosser. En dat is ieder jaar natuurlijk een groots en goed begin!
Daarnaast zien we in de gemeente ook een cyclus van na de zomervakantie tot aan de nieuwe zomer, met
in de zomer een periode van rust, van vakantie. Alles ligt dan even stil, behalve natuurlijk de zondagse
erediensten. En er is de cyclus van het door ons allemaal gebruikte kalenderjaar: van nieuwjaarsdag tot
oudjaarsdag. Ook hier staan we als gemeente middenin en beginnen we iedere eerste zondag van het
nieuwe jaar met koffiedrinken en elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Ook de afgelopen 5e januari
van 2020 was dit het geval en vlogen de geluks-en heilswensen met een welgemeende warme handdruk
en/of kus over en weer, al voor de dienst en erna. Een goed begin, dat je het gevoel geeft dat je elkaar
kent en elkaar al het goede gunt en met elkaar meeleeft.
Maar met al dat goed beginnen op verschillende momenten in het jaar, was er ook een prachtig nieuw
begin met een nieuwe voorganger! Op zondagmiddag 3 februari 2019 hadden we een feestelijke
bevestigingsdienst van onze nieuwe pastoraal gemeentelijk werker, broeder Gooitzen Riemersma.
Geweldig om weer een anker te hebben om houvast bij te vinden, een kompas die meehelpt de koers uit te
zetten en de vaart in het gemeentelijk werk te houden en te versnellen! In zijn eerste bijdrage in
Gemeenteklanken m.b.t. het voorwoord schreef hij in het aprilnummer over: Pasen en nieuwe energie! Met
Pasen mogen we met Jezus opstaan en voor ons betekent dat opstaan en getuigen van onze Heer! De
handen uit de mouwen steken in het gemeentelijk werk en in Gods Wijngaard! Iedere zondag opgeladen
en toegerust worden hiervoor en met Pasen in het bijzonder!
Broeder Gooitzen Riemersma gaat ons daar zelf in voor. Hoe snel had hij niet alle meelevende leden
bezocht! Maar ook bij minder meelevende en niet-meelevende leden is hij geweest. Prachtig! En wat
hebben wij het afgelopen jaar al een aantal mooie activiteiten mee mogen maken en is er een plan
gepresenteerd om samen de schouders er daarbij onder te zetten in het komende jaar. Een nieuw begin?
Natuurlijk! Een goed begin? Jazeker!
En hoewel er ook zorgen zijn over betrokkenheid en menskracht en het steeds kleiner worden van onze
gemeente – dat zal vast ook wel in de komende jaarvergadering weer worden benoemd – we zijn ook iets
nieuws begonnen: Een goed begin!
Laten we met dat gevoel het nieuwe jaar ingaan, samen met en onder de hoede van onze God, met Jezus
als onze Leidsman. Ook in 2020!

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

2019

2019

2018

€

€

€

Opbrengsten uit bezittingen

22.000

23.773

24.421

Bijdragen gemeenteleden

45.500

47.722

45.917

0

0

0

67.500

71.495

70.338

Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
lasten
Pastoraat

25.000

27.240

7.440

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

6.000

8.097

9.861

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

29.550

20.846

24.872

Beheer en administratie, bankkosten en rente

1.450

3.414

3.144

Overige eigendommen en inventarissen

5.500

5.129

5.042

Totaal lasten

67.500

64.726

50.359

Resultaat (baten - lasten)

0

6.769

19.979

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.
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Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart het algemeen bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden, dat de
administratie en jaarrekening van het jaar 2019 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen
is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 12 maart 2020 plaatsgevonden.

