
Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren 

gegevens door een gemeente aangesloten bij de Bond 
 

1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Veendam 

RSIN/ Fiscaalnummer: 809348287 

Websiteadres: www.bondveg.nl 

Email: vegveendam@live.nl 

Postadres: Brilduiker 23 

Postcode en Plaats 9648DT Wildervank 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Veendam is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in 
1881. 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 Veendam 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.  
 
3 Beleidsplan 
De VEG Veendam verwijst hierbij naar het algemene beleidsplan van de Bond.  
 
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. (aanpassen aan de situatie in uw gemeente) 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

http://www.srp-veg.nl/
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6 Verslag Activiteiten 2020 
 
 
Jaarverslag VEG VEENDAM 2020 

De Æ-kerk, was het onderkomen van de Vrije Evangelische Gemeente te Veendam, helaas is dat niet 

meer zo. De gemeente heeft haar vertrouwde plek m.i.v. november 2020 moeten verkopen vanwege 

personele en financiële redenen. De gemeente heeft ongeveer 35 belijdende leden en een aantal vrienden 

die haar een warm hart toedragen. We gaan als gemeente nog enige jaren door en kerken daarbij in de 

Wedderwegkerk te Oude Pekela. De Wedderweg kerk is van de Protestantse gemeente aldaar en deze 

gemeente heeft net als wij, ds. Van de Vrie als voorganger. We zijn er heel welkom en worden altijd 

vriendelijk ontvangen als we daar naar de kerk gaan. Zo kunnen wij, Veendammer VEG-ers, toch onze 

predikant blijven horen. Deze constructie maakt het mogelijk dat we gemeente kunnen blijven. 

 

In 2020 heeft de gemeente een aantal activiteiten binnen en buiten onze gemeente en verschillend van 

aard ontplooit.  

 

Een jaar eerder, in de leden vergadering, hadden we besloten dat we per 2020 maar 1 keer maand een 

dienst houden in de Æ-kerk. De overige zondagen kan de gemeente, wanneer ze dat wil, kerken in de 

Wedderwegkerk te Oude Pekela. Zo went zij eraan om daar te gaan kerken wanneer onze kerk is verkocht. 

In februari mochten we Kees Posthumus ontvangen op een gemeenteavond. Kees vertelde ons verhalen 

uit de Bijbel, over dierenfabels en verhaalde over de geschiedenis van onze gemeente. In maart hebben 

we het heilig avondmaal gevierd in de Æ-kerk, niet wetende dat dat de laatste viering in een al jaren 

gewone opstelling was. Een, zoals gewoonlijk lopende avondmaalsviering met brood dat werd overhandigd 

door de predikant en druivensap waarbij de gemeente gezamenlijk dronk uit 1 gezamenlijk beker of uit 

kleine bekertjes. Langzamerhand werden de kansen op een corona uitbraak al maar groter en daardoor 

werden erediensten, bijeenkomsten en vergaderingen uitgesteld en later afgezegd. Veelal werden per 

email belangrijke ontwerpen besproken en langs deze weg ook de gemeente geïnformeerd. 

Er kwam in mei/juni een lichte versoepeling van de maatregelen tegen corona. Zo konden we toch een 

aantal malen naar de kerk onder corona voorwaarden. In oktober hebben 2 livestreams uitzendingen van 

de erediensten in onze kerk gehad. De eerste had als thema Eeuwigheidszondag de tweede was de aller 

laatste eredienst in onze Æ-kerk, een afscheidsdienst waarin alle liturgische voorwerpen werden benoemd 

en uitgelegd. De laatste helaas zonder kerkgangers. 

Eind oktober is onze kerk overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Een groot aantal liturgische voorwerpen 

zijn bij verschillende kerkleden ondergebracht en blijven beschikbaar om bij vieringen weer gebruikt te 

worden.  

 

Gij dak boven mijn hoofd, ik schuil onder uw zegen; 

mijn vuur wordt niet gedoofd, mij deert geen ruige regen. 

Gij steunbalk in de rug, 

Gij muur om op te leunen, al val ik vaak terug – 

Gij blijft mij ondersteunen. 

Gij steen om op te staan, geen dag zou ik begroeten kon ik op U niet gaan, 

o grond onder mijn voeten. 

Gij handpalm om mij heen, behoed mij, doe mij hopen, 

Gij dak, Gij steun, Gij steen, mijn toekomst doet Gij open. 

( André F. Troost ) 

Onze gemeente bleef het afgelopen jaar actief naar “buiten”. Zo hebben wij zitting in de plaatselijke Raad 

van Kerken. Onder haar auspiciën werden tijdens de 40 dagentijd in verschillende kerken vastenmaaltijden 

georganiseerd. Helaas werd de wekelijkse cyclus vanwege besmettingsgevaar afgebroken. In dezelfde tijd 

werd een gezamenlijke Vastenkalender uitgebracht, dit is een jaarlijks terug kerende activiteit. De oplage is 
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nog steeds groeiende. Ook hebben we deel aan de acties in Vorming & Toerusting. Hierin ontwikkelen we 

met de bij de RvK aangesloten kerken, gemeenten en de RK-parochie verschillende activiteiten en 

leeravonden die toegankelijk zijn voor iedereen. Ook hier moesten we vanwege corona gevaar mee 

stoppen. Verder namen we deel in andere activiteiten binnen de RvK zoals: Dienst van de Eenheid en 

Wereldgebedsdag. De vesper in de Vredesweek kon dit jaar geen doorgang vinden. Onze gemeente heeft 

zitting in de st. Arm in Arm Veendam e.o. Dit is een stichting vallende onder De Arme Kant van Nederland. 

 

Van een gemeente met een kerk, 

zijn wij een gemeente geworden zonder kerk, 

maar met God! 

 
 
 
7 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 

  2020 2020 2019 

        

baten       

        

              

 Bijdragen gemeenteleden  €         13.282  €          13.447  €         14.140 

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €         35.650  €          35.882  €         35.292 

Totaal baten   €         48.932  €          49.329  €         49.432 

        

lasten       

            

 Pastoraat   €         43.753   €          44.042   €        45.483 

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €              970  €            1.533  €          1.141  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €           2.260  €            1.458   €          2.175 

       

         

 Beheer en administratie, bankkosten en rente  €              230   €               361  €             226  

        

Totaal lasten   €         47.213  €          47.394    €         49.025  

        

Resultaat (baten - lasten)  €           1.719  €            1.935   €              407 

 
 

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. 
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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. 
 
 

9 Verklaring controle Jaarrekening en Administratie 
 
Hierbij verklaart de kerkenraad / dagelijks bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Veendam, dat de 
administratie en jaarrekening van het jaar 2020 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen 
is gecontroleerd en in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd. 
 
De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie worden ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ledenvergadering.   
De goedkeuring door de ledenvergadering zal op 31 augustus 2021 plaats vinden. 
 


