Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Vrije Evangelische Gemeente Zaandam
3 4 3 8 1 4 3 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Burgemeester ter Laanplantsoen 21 1501 TN Zaandam
0 7 5 6 1 6 8 3 3 9

E-mailadres

welkom@vegzaandam.nl

Website (*)

www.vegzaandam.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 1 8 9 6 5

Naam landelijke
n.v.t.
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1
5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het bestuur van de gemeente bestaat uit vier ouderlingen en twee diakenen. Geen van
de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens de Vrije
Evangelische Gemeente Zaandam.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Doel /Visie en missie
Wij willen als Vrije Evangelische Gemeente dicht bij Jezus Christus leven om in de
omgang met Hem: de liefde van God de Vader en de kracht van de heilige Geest te
ontvangen om zo dienstbaar te kunnen zijn naar elkaar en naar de samenleving. In
woord en daad betekent dit:
Jezus Christus bekend maken aan mensen
zodat vernieuwing zichtbaar wordt in mensen
en God gestalte krijgt door mensen

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

De VEG Zaandam brengt haar visie en missie in praktijk door een scala aan
activiteiten. Daarmede beoogt zij haar leden en vrienden verdieping bij te brengen van
het christelijk geloof en probeert zij meer bekendheid te krijgen in de maatschappij
waarin zij staat en mensen uit te nodigen kennis te nemen van het christelijk geloof.
De zondagse kerkdiensten, waarbij iedereen die meer wil weten van het christelijk
geloof van harte welkom is, vormen de spil. De ontmoeting met de drie-enige God en
met elkaar is onder andere bedoeld tot opbouw, bemoediging en versterking voor het
dagelijkse leven in de maatschappij. Rond de zondagse diensten zijn er de
afzonderlijke samenkomsten voor jonge mensen van 0 – 16 jaar.
Door de week zijn er samenkomsten voor bidstond, Bijbelstudies, vrouwendienst,
Alphacursus etc.. Indien nodig wordt diaconale bijstand verleend.
De taakgebieden van de voorganger ligt in de sfeer van gemeenteopbouw, jeugdwerk,
coaching van groepen, pastorale zorg en het zijn van kerk in de buurt. In het bijzonder
dit laatste punt zal in de veranderende participatiemaatschappij belangrijker worden.
Wij willen vanuit Gods liefde omzien naar de buurt: sociaal en betrokken zijn. Mede uit
dat oogpunt, en omdat wij Onze Vader willen dienen, is ook het Lunchpunt opgezet.
Elke vrijdag zijn er vrijwilligers aanwezig om voor mensen uit de (wijde) buurt, die daar
behoefte aan hebben, naast wat evangelisatie een lunch aan te bieden. Aan deze
lunch zijn geen kosten verbonden. Alles door de genade van onze Vader.
70% van de inkomsten wordt vekregen uit vrijwillige bijdragen van leden en vrienden;
10% wordt verkregen uit collecten die worden gehouden tijden de kerkdiensten; 20%
wordt verkregen uit verhuur van ruimtes van het kerkgebouw.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

65% van de inkomsten worden besteed aan personele kosten. De overige deel wordt
besteed aan de kerkelijke activiteiten en het in stand houden van het gebouw.
Er is in de afgelopen jaren ca. € 90.000,- aan vermogen op een spaarrekening
opgebouwd t.b.v. het opknappen van ruimtes in het kerkgebouw.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.vegzaandam.nl/index.php/veg-zaandam/anbi-certif
icering

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

T.b.v. het salaris wordt voor de inschaling gebruik gemaakt van de salaristabellen die
binnen de overheid worden gehanteerd (BBRA). Wij hanteren schaal 12 trede 5.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De algemene kerkelijke activiteiten zijn uitgevoerd. Het betreft dan kerkdiensten,
verenigingsleven, huisbijeenkomsten, ondersteunende activiteiten in de wijk via sociaal
wijkteam van de gemeente. het verzorgen van een lunchpunt voor minder bedeelden
op de vrijdagmiddag.
Vanwege de uitbraak van de coronapandemie is een aantal acitiviteiten verminderd
uitgevoerd en zijn kerkdiensten via livestream (youtube) uitgezonden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrensten uit bezittingen

€

14.600

€

5.582

€

7.766

Bijdragen kerkleden

€

55.300

€

63.158

€

58.558

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

€

33

Totaal baten

€

69.900

€

68.740

€

66.357

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

45.150

€

42.662

€

39.945

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

13.320

€

12.605

€

11.326

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

100

€

0

€

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

22.350

€

19.118

€

20.796

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

0

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

800

€

782

€

689

Totaal lasten

€

81.720

€

75.167

€

72.756

+

€

+

+

Lasten

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

-11.820

+
€

-6.427

+
+

€

-6.399

Het negatieve resultaat ontstaat aan de lastenzijde deels door reserveringen en
afschrijvingen. Bij de baten nemen de vrijwillige bijdragen af vanwege vertrek door
verhuizingen van leden en vrienden. Dit wordt deels gecompenseerd door verhuur van
ruimtes in de kerk aan enkele kleine geloofsgemeeschappen per 01-01-2021.
In 2021 worden plannen ontwikkeld om van krimp naar groei te gaan.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

