
ANBI-transparantie Stichting 1976 
 

1 Algemene gegevens  
 

Naam ANBI: Stichting 1976 van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten  

 in Nederland 

Telefoonnummer: 030-6961473 

RSIN / Fiscaalnummer: 002899371 

Websiteadres: www.bondveg.nl 

Email: jg.sloof@telfort.nl 

Adres: Maria Montessoristraat 16 

Postcode en plaats: 3401 WL  IJsselstein 

Postadres: Maria Montessoristraat 16 

Postcode en Plaats 3401 WL  IJsselstein 
 

 
De Stichting 1976 is een deelorganisatie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.  

 

Grondslag 
De Vrije Evangelische Gemeenten hebben zich verenigd in een Bond met het doel elkaar en anderen te 

inspireren tot het vervullen van de roeping van Christus' gemeente en in relatie daartoe gezamenlijk een 
aantal taken ten uitvoer te brengen. 

Daartoe behoort de materiële en immateriële ondersteuning van de aangesloten gemeenten. 
Om hieraan inhoud te geven bestaat in de Bond een instelling onder de naam "Stichting 1976 van de Bond 

van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland". 

 
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 Stichting wordt gekozen op de Bondsvergadering en wordt gevormd door minimaal 3 

bestuursleden, een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Begroting, jaarrekening en 

jaarverslag behoeven de goedkeuring van de Bondsvergadering. 
 
 
3 Beleidsplan 

De stichting heeft tot taak in materiële en immateriële zin bij te dragen aan een functionele instandhouding 

van de gemeenten.  
Zij geeft aan de taak in materiële zin uitvoering door: 

a. het verstrekken van salarissubsidie ten behoeve van predikanten, gemeentelijk werkers en stagiaires; 
b. overige financiële ondersteuning. 

Zij geeft aan de taak in immateriële zin uitvoering door: het verstrekken van informatie, voorlichting en 
ondersteuning ten behoeve van de administratie en het beheer van de gemeentelijke huishouding. 

De geldmiddelen die hiervoor de Stichting ten dienste staan worden verkregen uit het kapitaal, de 

opbrengsten daarvan en uit bijdragen van gemeenten. 

Teneinde het kapitaal zoveel mogelijk in stand te houden wordt jaarlijks een deel van de kapitaalopbrengst 
aan het kapitaal toegevoegd, daarbij strevend naar een toevoeging welke zo mogelijk gelijk is aan de 

stijging van de prijsindex van dat jaar. 
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Als het kapitaal door het verlenen van uitkeringen beneden het minimumniveau daalt, zal van de 
gemeenten een omslagbijdrage worden gevraagd. Van de gemeenten wordt op dit moment geen bijdrage 

gevraagd! 

 
 

4 Beloningsbeleid 
Leden van het Stichtingsbestuur kunnen geen aanspraak maken op een vergoeding! Alleen werkelijk 

gemaakte onkosten worden volgens afspraken gedeclareerd. 
 

 

5 Doelstelling/visie 
De stichting stelt zich ten doel om vanwege de Bond, door middel van materiële en immateriële 

ondersteuning een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de gemeenten, overeenkomstig de 
bepalingen van haar huishoudelijk reglement. 

 
 

6 Verslag Activiteiten 

Materiële ondersteuning 
Met het aanvraagformulier dat slechts één A4tje beslaat kunnen gemeenten een aanvraag doen voor een 

financiële ondersteuning bij de uitvoering van een project. Er zijn ieder jaar twee momenten waarin een 

aanvraag wordt getoetst en beoordeeld.  
In het afgelopen jaar hebben wederom een tweetal gemeenten een aanvraag gedaan voor de deadline van 

april, welke vervolgens allemaal naar rato zijn gehonoreerd.  
Voor de tweede ronde zijn geen aanvragen binnen gekomen.  

 
In juli 2017 stelden wij gemeenten in kennis van het feit dat wij d.m.v. een gift van de Vrije Evangelische 

Gemeente Utrecht gemeenten extra subsidie konden aanvragen t.b.v. verbetering van het kerkgebouw in- 

en extern, noodzakelijk schilderwerk, vervanging van dakbedekking etc. Een 12-tal gemeenten deden aan 
aanvraag. Gezien dit aantal aanvragen hebben we niet iedereen het gevraagde bedrag kunnen toekennen.  

 
Maar uit de ontvangen reacties blijkt dat elke gemeente blij was met de toegekende subsidie. 

 

Immateriële ondersteuning 
In de loop van het jaar 2017 waren we weer in staat om de volgende notities aan de gemeenten toe te 

zenden: 

• Kerken en Veiligheid, wat te doen  

• Herziene uitgave energie voor kerken 

• Noodzakelijkheid van een BHV-er 

• Kan een kerk btw terugvragen bij de aanschaf van zonnepanelen 

• De verklaring omtrent gedrag VOG 
 

Tenslotte 
We zijn dankbaar dat het bestuur van de Stichting compleet is en als een hecht team functioneert. Tevens 

een woord van dank aan het Bondsbureau voor de goede en prettige samenwerking! 
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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  Rekening Rekening 

  2017 2017 2016 

        

Baten       

        

 Inkomsten Interest  €        3.000   €             451   €       1.886 

 Inkomsten dividend  €        3.500  €          2.628  €       2.826 

 Bijzondere inkomsten  €               0  €        45.000         €              0 

 Inkomsten beleggingsresultaat   €               0  €          9.570  €       5.311 

Totaal baten   €        6.500  €        57.649  €     10.023 

        

Lasten       

            

 Ondersteuning Materiele-Immaterieel  €        9.600  €       70.767  €      8.940 

 Bestuurskosten  €        1.200  €         1.016   €         723   

 Vermogensbeheerder, administratie, bankkosten,   €        4.600  €         3.655  €      3.943  

  €        -   €        -   €      -  

   €        -   €        -   €      -  

   €        -   €        -   €      -  

   €        -   €        -   €      -  

Totaal lasten   €      15.400  €       75.438  €     13.606 

        

Resultaat (baten - lasten)  €      - 8.900  €      -17.789  €      -3.583 

 

 
8    Voorgenomen bestedingen en toelichting 

Het verloop van de financiële markten werd afgelopen jaar (wederom) bepaald door de politiek en vooral 
door de centrale banken. Wij hebben als Stichting niet kunnen profiteren van de positieve effecten 
wereldwijd na het aantreden van de nieuwe Amerikaanse President Donald Trump. De reden hiervan is dat 
onze beleggingsstrategie defensief van karakter is. Door een goed vermogensbeheer is toch opnieuw nog 
een rendement van ca. 4 % behaald. Er behoeft geen wijziging aangebracht te worden in het tot nu toe 
gevoerde beleid ten aanzien van toe te kennen materiële en immateriële ondersteuning. 
 
 
 
 
 

 


