
ANBI-gegevens Vrije Evangelische gemeente Enschede  
1 Algemene gegevens  

Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Enschede 

Telefoonnummer: 053-4356567 (secretariaat) 

RSIN / Fiscaalnummer: 34.51.203 

Websiteadres: www.bondveg.nl 

Email: h.akse@ziggo.nl 

Adres: Boddenkampstraat 2B 

Postcode en plaats: 7514 AZ Enschede 

Postadres: Begoniastraat 180-22 

Postcode en Plaats 7514 ZT Enschede 
 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Enschede is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 
1924. De gemeente is lid van 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 
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Enschede ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door 
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden gekozen 
door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken 
en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de 
ledenvergadering. 
 
 

3 Beleidsplan 
Zie het beleidsplan van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
 
 

4 Beloningsbeleid 
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers 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 de kerkenraad en organisten ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. 
Daarnaast worden de werkelijk gemaakte onkosten 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: 
 

http://www.srp-veg.nl/
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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 Activiteiten 2018 
Net als in 2017 bepaalde één belangrijk onderwerp in 2018 voor een groot deel ons gemeenteleven: het 
overleg en de besluitvorming over de opheffing van onze gemeente. Het hele jaar door speelde de 
toekomst van onze gemeente een belangrijke rol. Via het maandblad en de ledenvergaderingen is de 
gemeente volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, met name die van de verkoop en 
overdracht van onze gebouwen, die we met de CEM Enschede (een Chinese geloofsgemeenschap) 
nagenoeg hebben afgerond. In de ledenjaarvergadering in maart 2019 komen we zeker op dit punt terug. 
Het ledental van onze gemeente daalde in het verslagjaar van 44 naar 43.  
 
De samenstelling van de kerkenraad veranderde in het verslagjaar niet. 
De kerkenraad vergaderde maandelijks. Eens per halfjaar werd vergaderd met de commissie van beheer 
over zaken van financiële aard, het beheer en onderhoud van de gebouwen, de inboedel en dit jaar, net als 
voorgaande jaren, vooral over de toekomst van onze gemeente. 
De kerkenraad voerde een aantal keren overleg met een afvaardiging van kerkenraadsleden van de 
Protestantse Gemeente Enschede (PGE) over vormen van samenwerking tussen onze gemeente en de 
PGE. In dit verslagjaar werden vier gezamenlijke diensten gehouden in de Ontmoetingskerk van de PGE. 
De VEG-ers waren eveneens van harte welkom in de Ontmoetingskerk in de diensten in de Stille Week 
vóór Pasen en op drie zondagen tijdens de zomervakantie. Er waren die zondagen geen diensten in eigen 
kerk. 
 
Ook vond een aantal keren overleg plaats met de predikant en enkele leden van de kerkenraad van de 
Doopsgezinde Gemeenten in Twente (DGT) over een vijftal gezamenlijke diensten in ons kerkgebouw. 
Zowel het overleg als de diensten verliepen in een prettige sfeer. 
In de ledenjaarvergadering werd afgesproken om door te gaan met de samenwerking met de PGE en de 
gezamenlijke diensten met de DGT. 
 
Het pastoraat en de huisbezoeken verliepen in het verslagjaar naar tevredenheid, dankzij de goede 
afspraken hierover tussen de kerkenraad en de gemeentecontactgroep. 
Ds. Sonneveld bleef ook na haar afscheid extra aandacht schenken aan de ernstig zieken en ouderen (en 
hun partners) die dat nodig hadden. Voor bijstand in bijzondere situaties, zoals ernstige ziekte, overlijden 
en uitvaartplechtigheid konden we ook in dit jaar een beroep doen op de pastores van de Protestantse 
Gemeente Enschede. 
Er werd zo nu en dan zondagsschool gehouden. Na het openingsgebed en het zingen van een lied 
vertrokken de kinderen voor hun 'eigen dienst' om vóór het slotlied en de zegen terug te keren in de kerk. 
De actie voor de Voedselbank, waarmee we in 2012 startten, werd ook in 2018 voortgezet en wel met nog 
steeds veel succes. Ook de spaarbusactie voor ‘ons’ adoptiekind in Tanzania, Magreth, werd in het 
verslagjaar vervolgd. 
 
Hartelijk dank ook dit jaar weer aan allen die hielpen bij de voorbereiding en organisatie van bijzondere 
diensten en activiteiten en aan leden en vrienden op wie we altijd een beroep konden doen als er ‘werk aan 
de winkel’ was. En natuurlijk niet te vergeten al die ‘stille’ werkers in onze gemeente, die omzagen naar de 
zieken, ouderen en aan huis gebondenen onder ons. 
Dank bovenal aan onze Heer en Heiland die met ons was in het jaar 2018 in tijden van vreugde, maar ook 
in perioden van tegenslag, verdriet en zorg. Samen met Hem zijn we aan het jaar 2019 begonnen. Moge 
ook dit jaar voor een groot deel gevuld zijn met vertrouwen, liefde en een lach. 
In die zin hebben we elkaar na de dienst op 6 januari veel heil en zegen toegewenst! 
 
 

7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
De staat van baten en lasten op de volgende pagina 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. 
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Baten en Lasten kerkelijke gemeente     

    

   begroting  rekening rekening 

  2018 2018 2017 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €             400  €             164  €            613 

 Bijdragen gemeenteleden  €          6.500  €          5.677  €       11.500 

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €          1.656  €          1.701  €         1.479 

Totaal baten   €          8.556  €          7.542  €       13.592  

        

lasten       

            

 Pastoraat   €          6.900  €          6.473  €        6.882 

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €          5.600  €          6.340  €        5.460 

 Bijdragen aan andere organen (Bond VEG)  €          1.700  €          1.619  €        1.624 

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €          6.000  €          6.432  €        3.604 

 Kosten kerkelijk medewerkers  €          2.500  €          4.560  €        2.320 

 Bijzondere lasten  €             -  €          4.661  €           -  

 Overige eigendommen en inventarissen   €             -   €        -   €           -  

Totaal lasten   €        22.700  €       30.085    €      19.890 

        

Resultaat (baten - lasten)  €        14.144 -  €       22.543 -   €       6.298 - 

 
 

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 (enig) 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. 
 
 
 

 

 


