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Algemene gegevens 2020

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl

Telefoonnummer:

kerkgebouw. 0518-421485 secr. 0518- 402824

RSIN / Fiscaalnummer:

0026 698 82

Websiteadres:

www.bondveg.nl

Email:

vegoudebildtzijl@live.nl

Adres:

Van Albadaweg 37-39

Postcode en plaats:

9078VS Oudebildtzijl

Postadres:

Fogelsang 16

Postcode en Plaats

9076KA St.-Annaparochie

De Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in
1876. 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 Oudebildtzijl ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd
door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 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
De gemeente Oudebildtzijl verwijst naar het algemene beleidsplan van de Bond-VEG.
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 kerkenraden en commissies 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.
Verslag Activiteiten / Jaarverslag VEG-Oudebildtzijl 2019
In onze VEG kunnen we met een dankbaar gevoel terugzien naar het jaar 2019.
Elke zondag mochten we in Oudebildtzijl weer bij elkaar komen om Gods woord te horen. Naast onze
eigen predikant, inmiddels met de status consulent, hadden we weer verschillende voorgangers. Deels van
binnen de Bond maar ook vanuit andere kerkgenootschappen.
In de zomervakantie hielden we gezamenlijke zomerdiensten met de Herv. Kerk te Vrouwenparochie.
Daarnaast waren er een aantal gezamenlijke IKO-diensten, ook samen met deze Herv. Gemeente,
In juni hadden we een tentdienst op de zondag na het dorpsfeest. De dienst was samen met de
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protestantse gemeente Mariëngaarde uit Hallum. Het was prachtig weer en het was ook een feestelijke
dienst. m.m.v. het muziekkorps Excelsior uit Oudebildtzijl.
Op 25 december was er een kerstviering met medewerking van de zondagsschool, die een heel mooi
kerstspel opvoerde. Daags ervoor, op 24 december, was er de kerstnachtdienst in het café.
We hielden dit jaar ook weer groot-huisbezoek. Ook kregen een aantal leden persoonlijk huisbezoek. De
zondagschool komt, m.u.v. van de vakanties, elke zondag bijeen, het aantal kinderen is helaas klein, en
niet ieder komt regelmatig.
We hadden dit jaar maandelijks zgn. Hart&Syl diensten. Dit zijn laagdrempelige diensten speciaal bedoeld
voor jonge gezinnen met kinderen. Een enthousiaste groep jongere leden bereidt deze diensten voor. Het
zijn vlottere diensten, meer opwekking met begeleiding van een band en een piano.
Het Woord is kort maar krachtig en spreekt heus wel aan. Tot nu toe zie je meer mensen bij deze diensten.
Via de Hart&Syl diensten proberen we deze mensen ook meer bij de gemeente te betrekken.
Toch spreken deze diensten niet alle ouderen aan, zij blijven meer voorstander van en vasthouden aan de
“ouderwetse” kerkdienst met een gedegen preek.
We hebben een drietal gebedsavonden georganiseerd, helaas was de belangstelling niet groot.
In de eerste helft van het jaar hadden we nog tienerclubs, met tieners uit het gehele dorp, ook van niet
kerkgaande ouders. Na vakantie lukte dat niet meer, wel kwamen eigen tieners nu en dan wel bijeen.
We zijn een streekgemeente, ouders uit andere dorpen namen de kinderen wel mee naar de
zondagsschool / kindernevendienst, maar die kinderen zie je niet op tienerclubs bij ons, soms nog wel in
eigen dorp.
We zijn een vergrijzende gemeente en zijn blij met de beperkte groep zeer actieve jongere leden.
Hoewel onze gemeente dit jaar ook verdriet, ziekte en zorg kende, mogen we toch dankbaar zijn.
We danken de Here voor de zegen en liefde die we het afgelopen jaar weer mochten ontvangen.
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

2019

2019

2018

baten

€
€
Bijdragen gemeenteleden
€
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten €
Opbrengsten uit bezittingen

lasten
Pastoraat

2.000
58.100
1.000
61.100

€
€
€
€

2.530
52.858
206
55.594

€
€
€
€

1.718
55.208
4.360
57.286

€
€
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
€
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
€
Salarissen
€
Beheer en administratie, bankkosten en rente
€
Overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten €

25.650
6.500
4.365
11.575
7.400
7.250
62.750

€
€
€
€
€
€
€
€

22.687
5.105
4.305
11.205
7.501
6.357
57.160

€
€
€
€
€
€
€
€

24.279
5.957
4.258
8.854
7.339
6.793
57.480

Resultaat (baten - lasten) €

- 1.640

€

- 1.566

€

- 194
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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.

