
 

 

1 Algemene gegevens VEG Velp 
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Velp (Gld) 

Telefoonnummer (facultatief): 06-22994255 

RSIN / Fiscaalnummer: 8093786313 

Websiteadres: www.bondveg.nl 

Email: e.mellink3@upcmail.nl 

Adres: Oranjestraat 74 

Postcode en plaats: 6881 SG Velp 

Postadres: Breedestraat 101 

Postcode en Plaats 6983 BZ Doesburgh 
 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Velp is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 1937. 
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. 
  
 

1      Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Velp ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 5 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.       

 
 

2     Beleidsplan 
Zie hiervoor het algemene beleidsplan van de Bond 

 
      3     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 kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed 
 

4     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. 
 
 

5     Verslag Activiteiten 2018 
Met name de vragen over de toekomst van de gemeente hielden ons bezig. Op 5 april 2018 hebben we 
tijden de ledenvergadering besloten te stoppen als gemeente. De kerkenraad kwam met het voorstel van 
Pinksterzondag 9 juni 2019. Een aantal gemeenteleden vond dat het eerder moest worden. De kerkenraad 

http://www.srp-veg.nl/
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heeft zich beraden en het wordt Palmzondag 14 april 2019. Eén van de besluiten was ook om de kerk te 
verkopen. Dat is voorspoedig verlopen, want de gebouwen zijn verkocht aan één van de buren. Zij gaan er 
kunst in tentoonstellen. De overdracht is 1 mei 2019. Op 30 december hadden we geen dienst. Verder was 
er iedere zondag een viering, soms minder goed bezet, maar zeker de laatste maanden veel beter bezet. 
Het jaarthema voor 2018/2019 was “De vrucht van de geest”. In de veertigdagentijd was het thema “Deel je 
leven”. De bloemschikking sloot aan bij de Bijbellezingen. Het ,projectlied in de veertigdagentijd was “Licht 
ontloken in het donker”. Er was een feestelijke Paasdienst olv onze kerkelijk werker Gré Doekes-van 
Slooten. Henk Bos werkte op 1e Paasdag en 1e Kerstdag weer mee met de trombone. Blij zijn wij nog 
steeds met het werk dat Gré Doekes-van Slooten doet in de gemeente. In principe elke 2e en 4e dinsdag 
doet zij pastoraal werk in de gemeente. Ook is ze heel actief in de cluster Vieren. Van mei 2018 t/m 
augustus 2018 heeft ze weer onbetaald verlof gehad. De samenwerking met onze consulent Ed van den 
Berg is prima. De kerkenraad vergaderde dit jaar 8x, waarvan 1x met de clusters. Ed en Gré waren bij alle 
vergaderingen aanwezig. De ledenvergadering werd gehouden op 5 april 2018. Op 22 april werd de mini-
gemeentezondag gehouden t.b.v. de kledingactie voor de Oekraïne. De opbrengst van de verkoop van 
gebak en soep was om de transportkosten van de 68 dozen te betalen. De afsluiting van het seizoen was 
op 1 juli 2018. In deze dienst ging voor onze consulent Ed van den Berg. De startzondag was op 16 
september 2018. Op 19 januari was er een gezellige middag/avond. Eerst met een heerlijk Chinees buffet 
waarna er een inleiding over het beëindigen van onze gemeente was met gelegenheid om vragen te 
stellen. Dit als voorbereiding op onze ledenvergadering van 5 april 2018. 
Naast alle mooie en bijzondere gebeurtenissen was er ook zorg en verdriet. Een aantal mensen kreeg 
lichamelijke klachten. Afscheid moesten we nemen van Jans Wiersma. Hij overleed op 26 maart. En op 18 
september overleed Cor Leep, onze trouwe organist  Omdat de gemeente per 14-04-2019 ophoudt te 
bestaan is door de kerkenraad besloten vanaf 1 oktober 2018 geen collecte meer te houden voor het 
gemeentelijk werk en ook de eigen vrijwillige bijdrage te laten vervallen. Per  31-12-2018 is het ledental 28.  
 

6     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 

  2018 2018 2017 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €         1.025  €        1.125  €         1.125 

 Bijdragen gemeenteleden  €       17.456  €      10.705  €       22.718  

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €               -   €              -  €               -  

Totaal baten   €       18.481   €      11.830   €       23.843 

        

lasten       

            

 Pastoraat   €        7.500  €        7.655   €        6.230  

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €      10.400   €      10.031    €        9.452  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €        1.056   €       1.056  €        1.094 

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €        3.155  €       3.288   €        4.344 

 Salarissen  €              -  €             -   €               -  

 Beheer en administratie, bankkosten en rente  €        1.560  €       2.021   €        1.536  

 Overige eigendommen en inventarissen   €                         -  €              -  

Totaal lasten   €      23.671  €      24.051  €      22.656-  

        

Resultaat (baten - lasten)  €     - 5.190   €   -   12.221     €    +  1.187  
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7      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. 
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
eigendommen en inventarissen. 
 
 

 

 


