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ANBI-gegevens van de SZD van de Bond van Vrije Evangelische 

gemeenten in Nederland 

 

1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI:  Stichting voor Zending en Diaconaat (ook wel Diakonaat) van de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten in Nederland 
 

Telefoonnummer: 026-364 8249 

RSIN / Fiscaalnummer: 809223028 

Websiteadres: www.bondveg.nl 

Email: szd@bondveg.nl 

Adres: President Kennedylaan 311 

Postcode en plaats: 6883 AK Velp 

Postadres: President Kennedylaan 311 

Postcode en Plaats 6883 AK Velp 
 

 

Stichting voor Zending en Diaconaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een 
deelorganisatie binnen de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
 
Grondslag 
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals 
hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de 
Gemeente en de Heiland van de wereld. 
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 
 
Een en ander staat beschreven in de statuten van de SZD 
 
Artikel 7 
Lid 1 
Bestuur en beheer van de stichting zijn opgedragen aan een bestuur. 
Alle besluiten worden door het bestuur genomen, door het bestuur bekrachtigd, dan wel geacht door het 
bestuur te zijn bekrachtigd. 
 
Lid 2 
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden die, op voordracht van het comité, worden gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. 
Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het bestuur van de stichting overleg met het comité.  
 
Lid 3.1 
Jaarlijks per 1 januari treden volgens rooster bestuursleden af, met dien verstande dat een zittingsperiode 
van een bestuurslid na 5 jaar eindigt; een aftredend lid kan door het comité eenmaal worden voorgedragen 
voor herverkiezing. Daarna is het aftredend bestuurslid gedurende een jaar daaraanvolgend niet 
herkiesbaar. In uitzonderlijke gevallen en met redenen omkleed kan iemand door het comité voor een extra 
termijn worden voorgedragen. 
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Lid 3.2 
Het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt zo spoedig mogelijk, maar in onvoorziene gevallen 
uiterlijk binnen een maand na het ontstaan van de vacature, door het bestuur schriftelijk gemeld aan het 
comité. 
Indien de vervulling van een dergelijke vacature, in verband met het functioneren van de stichting, naar het 
oordeel van het comité geen uitstel kan lijden tot de volgende jaarvergadering van de Bond, kan het comité 
besluiten voortijdig over te gaan tot het houden van een schriftelijke verkiezing. 
 
Lid 4 
Het lidmaatschap van het bestuur vervalt op de datum met ingang waarvan iemand voor de functie als lid 
van het bestuur bedankt, zodra een bestuurslid onder curatele is gesteld of zodra een bestuurslid naar het 
oordeel van het comité de bestuursfunctie niet naar behoren vervult resp. niet meer naar behoren kan 
vervullen. 
 
Lid 5 
Het bestuur blijft rechtsgeldig samengesteld indien het enige vacature heeft. 
 
 

3 Beleidsplan - Samenvatting (2016-2020) 

 
De SZD wil de ‘missio Dei, Gods zending in deze wereld in woord en daad onder de aandacht van 
gemeenten houden. Het behoort tot de kern van gemeente zijn. Onze kernopdracht is onze gezamenlijke 
roeping. Getuigen zijn (ver weg en dichtbij) in woord en daad. 
. 
De SZD werkt in opdracht van de gemeenten, vertegenwoordigd op de Bondsvergadering. Aangezien de 
SZD afhankelijk is van de gelden die uit gemeenten binnenkomen, dragen de gemeenten ook de 
verantwoordelijkheid om de gelden bijeen te brengen die nodig zijn om de toezeggingen die de SZD doet  
in te lossen. 

 
De SZD geeft namens de gemeenten die bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten horen, gestalte 
aan het missionair-diaconale werk door het uitzenden van mensen en het ondersteunen van projecten.  

 
De SZD wil behalve een uitvoerende organisatie ook een kenniscentrum zijn op het gebied van missionair-
diaconaal werk, ten behoeve van de hele bondsgemeenschap. 
 
De SZD streeft naar een evenwichtige verdeling in aandacht en geld voor 

• binnen- en buitenland 

• gemeenschap en dienst 

• getuigenis en gerechtigheid 

• verschillende werelddelen 

• indien mogelijk worden ook partners/projecten gezocht binnen de IFFEC, de Internationale Bond 
van Vrije Evangelische Gemeenten. 

 
De SZD ondersteunt en stimuleert gemeenten in hun roeping. Ook in de toekomst zal de SZD op alle 
mogelijke manieren de bezinning blijven bevorderen op onze roeping, zowel in onze eigen omgeving als 
wereldwijd. De missionair toeruster evenals de projecten die door de SZD worden ondersteund, spelen bij 
deze toerusting en bezinning een belangrijke rol.  
Daar wordt zichtbaar en tastbaar wat we bedoelen met gezonden zijn en deel uitmaken van de ‘missio Dei’, 
de zending van God, zowel ver weg als dichtbij. 
Onder de toerusting vallen ook de landelijk en regionaal georganiseerde bijeenkomsten. 
Publiciteit, zowel op papier als digitaal, is daarbij onmisbaar. De SZD maakt gebruik van de website van de 
Bond VEG, en heeft daarnaast een pagina op Facebook. 
 
Missionaire gemeenteopbouw en gemeenteopbouw in zijn algemeenheid zijn aan elkaar verwant, maar de 
SZD richt zich gezien haar opdracht op het eerste. Dit is een punt van voortdurende aandacht. 

 
Er is extra aandacht nodig voor aantrekkelijk gemeente zijn, zending in de directe omgeving. Christus 
bekend maken in woord en daad is in ons eigen land misschien nog wel een dringender opdracht dan 
elders in de wereld. Daarbij is samenwerking en afstemming met gemeenten en deelorganisaties 
onontbeerlijk. 
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4 Beloningsbeleid 
De beloning van de missionair toeruster 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.srp-veg.nl. 
Leden van het bestuur van de SZD ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
 

5 Doelstelling/visie 
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en 
dienst door: 
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift: 
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, 
jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente. 
 
 

6 Verslag van de activiteiten 
In de Jaarstukken, waarmee de SZD verantwoording aflegt aan de Bondsgemeenschap staat het volledige 
verslag, hieronder een korte samenvatting: 

▪ Toerusting: ondersteuning ‘op maat’ gemeenten: ondersteunen bij hun specifieke vragen. 
▪ De inspiratiedag stond ook dit jaar in het teken van elkaar ontmoeten en had als thema: 

 ‘GELOVEN-DELEN-DOEN’ met hoofdgast fam. Barendse uit Oeganda. 
▪ 2 bestuursleden hebben een werkbezoek gebracht aan onze zustergemeenten in Z-W Oekraïne. 
▪ De SZD ondersteunt diverse projecten op het gebied van zending en diaconaat in het buitenland, 

zoals Oekraïne en Oeganda en in het binnenland hield zij zich bezig met armoede en 
gerechtigheid.  

▪ Verdere aandacht voor armoede wereldwijd verliep via de goederenactie, bijdragen voor noodhulp. 
▪ Ook kwamen er aanvragen binnen vanuit Bondsgemeenten voor projectmatige financiële 

ondersteuning. Inmiddels zijn er al een aantal bijdragen gegeven vanuit de verschillende legaten. 
▪ Kerkproeverij kreeg in veel gemeenten in de Bond een vervolg. 
▪ De website, de artikelen in Ons Orgaan, het communicatiemiddel van de Bond en andere 

communicatie met de leden van de Bond is een voortdurend punt van aandacht. 
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7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
 
Onderstaand wordt de financiële jaarrapportage over het jaar 2018 weergegeven. Tevens wordt de 
begroting over het jaar 2018 en de realisatie van 2017 weergegeven. 
 

 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente     

    

   begroting  realisatie realisatie 

  2018 2018 2017 

        

inkomsten       

 Bondsbijdrage   €        31.125  €         31.120  €         32.200 

 Collecte, giften algemeen  €        14.000  €         14.746  €         13.200 

 Zendingstaken  €        16.000  €         15.096  €         14.790 

 Diaconale taken  €        15.000  €         29.390  €        16.336 

 Noodfonds  €          5.000  €        12.595  €        18.054 

Collectes, giften voor derden      

 Rente  €             500  €             135  €             531 

Totaal reguliere inkomsten  €        81.625  €      103.083  €        95.111 

    

 Besteding legaat tbv projecten  €        27.866  €        28.990  €        38.072 

 Besteding legaat tbv reguliere kosten  €        24.453  €        12.000  €        20.000 

    

Totaal inkomsten   €      133.944  €      144.073   €      153.183  

        

uitgaven       

  Zendingstaken  €       25.000  €        20.535  €        19.480 

  Diaconale taken   €       20.000  €        32.476  €        17.191 

  Missionair Toeruster  €       45.000  €        36.320  €        44.760 

  Noodfonds  €         5.000  €        12.595  €        18.054 

  Toerusting / publiciteit   €         3.000  €          2.023  €          2.502 

  Organisatiekosten  €       13.000  €        12.155  €        14.015 

  Bestuurskosten  €         2.000  €          1.923  €             860 

  Contributies / bijdragen    €         1.800  €          1.800  €          2.100 

  Doorgestuurde collectes, giften voor derden   €               €             166 

  Totaal reguliere uitgaven  €     114.800  €      119.827  €      119.128 

  Projecten betaald uit legaten  €       27.866  €        28.990  €        38.072 

Totaal uitgaven   €     142.666  €      148.817  €      157.200 

        

Resultaat (baten - lasten)  €       - 8.722  €        - 4.744  €        - 4.017 
 

 
8 Voorgenomen bestedingen en toelichting 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande 
jaren. Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Door de Bondsleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de 
activiteiten van de Bond en de deelorganisatie / SZD in het bijzonder. 


