
20140510_V2.1_Stg Kerkvoogdij Ederveen websitegegevens 

 

 

 

ANBI informatie Stichting Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen 
 
RSIN: 814436274 
 
Tenaamstelling: Stichting Kerkvoogdij der Hersteld Hervormde gemeente te Ederveen. 
 
Postadres: Hugo de Vriespark 1, 6741 CM Lunteren. 
 
Nummer Kamer van Koophandel: 09149333 
 
Bestuurssamenstelling:  
Voorzitter:   De heer B.C. van de Weerd 
Secretaris:   De heer G. van Beek  
Penningmeester:  De heer A.A. van Dijk  
Overige bestuursleden: De heer G. Hardeman 
    De heer D. van Roekel 
 
Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst  is de collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele) 
gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
 
Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk 
( www.hersteldhervormdekerk.nl ).  
 
Doelstelling: 
De stichting heeft tot doel het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over 
vermogenswaarden inclusief (register) goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de 
Hersteld Hervormde Gemeente te Ederveen worden behartigd. 
 
Uitgeoefende activiteiten: 
- het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente; 
- het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
- het zorgdragen voor de geldwerving; 
- het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten 

dienste van de gemeente; 
- het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen 

van de gemeente; 
- het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers; 
- het zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad; 
- het uitvoeren van het personeelsbeleid. 
 
Financiële verantwoording 2013: 
Het totaal van de baten bedroeg in 2013: 
Bijdragen levend geld € 65.706, overige baten € 10.850, totaal baten € 76.556. 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2013: 
Lasten kerkelijke gebouwen € 4.959, afschrijvingen € 7.400, rente € 5.089, pastoraat € 26.095, 
verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 6.548, kosten beheer en administratie € 1.704, 
overige lasten € 7.645, totaal lasten € 59.440. 
 
Het resultaat van het boekjaar in 2013 bedroeg: € 17.116 waarvan € 14.829 aan de 
bestemmingsreserve Eigen Huisvesting en € 2.287 aan de Algemene Reserve  is toegevoegd. 


