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Grondslag 
In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland wordt een bondsblad 
uitgegeven onder de naam ‘Ons Orgaan’. 
Bestuur en beheer van het bondsblad berusten bij een redactie, die in de Bond functioneert 
als een deelorganisatie, overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Bond, met 
toepassing van het aldaar bepaalde in lid 5. 
 

 
1 Samenstelling bestuur 

De redactie bestaat uit de voorzitter/redacteur, eindredacteur en leden. 
De leden van de redactie worden op voordracht van het Comité gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het Comité overleg 
met de redactie. 
 

 
2 Beleidsplan 

Het algemeen beleidsplan van de Bond. 
 

 
3 Beloningsbeleid 

Leden van redactie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 

 
4 Doelstelling/visie 

Ons Orgaan heeft een informatieve, beschouwende, opiniërende en toerustende taak ten 
behoeve van haar lezers, met name de leden van de gemeenten 
 
 

 

http://www.bondveg.nl/
mailto:onsorgaan@bondveg.nl


5 Verslag activiteiten 2018 
Het bestuur van Ons Orgaan is in het jaar 2018 twee keer bij elkaar geweest om tot vier 
themanummers van Ons Orgaan te komen.  De thema’s in 2018 waren: 
- maart - Kleurrijk      
- juni - Heilige Geest                       
- september - Weggaan of Blijven  
- december - Alle dagen kerk 
 
Voor zowel de column als de overdenking was een vaste schrijver. In het jaar 2018 zijn ook 
de thema’s voor 2019 vastgesteld.  
 
Afgelopen jaar is afscheid genomen van twee bestuursleden en is het gelukt om beide 
functies tijdelijk in te vullen, waarbij het secretariaat zal worden waargenomen door het 
Bondsbureau. 
 
Als bestuur en redactieleden wordt verbondenheid ervaren en is het streven deze 
verbondenheid ook binnen de Bond van VEG’en te bevorderen door het maken en 
uitgeven Ons Orgaan. 

 
 
6 Verkorte staat van baten en lasten Ons Orgaan 

 
Onderstaand wordt de financiële jaarrapportage over het jaar 2018 weergegeven. Tevens wordt 
de begroting over het jaar 2018 en de realisatie van 2017 weergegeven. 

 

 Begroting Rekening Rekening 

 2018 2018 2017 

Baten    

Bondsbijdrage € 8.300 € 8.300 € 9.416 

Rentebaten €     70 €       9 €     20 

Abonnementen/advertenties €     30 €     37 €     27 

Totaal baten € 8.400 € 8.346 € 9.463 

    

Lasten    

Druk- en verzendkosten € 7.000 € 6.464 € 6.461 

Reiskosten €   600 €   597 €   199 

Auteurskosten €     50  €   100 

Verzekeringen €   130 €     90 €     91 

Overige kosten €   620 €   848 €   667 

Totaal kosten € 8.400 € 7.999 € 7.518 

    

Resultaat 0 €   347 € 1.945 

 
 


