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SAMENVATTEND BELEIDSPLAN  

 
1. NAAM EN ALGEMENE GEGEVENS 

 Naam Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland 

Telefoonnummer: 026-3648249 (di .t/m do. 9.00 – 15.00 uur) 

RSIN / Fiscaalnummer: 002899371 

Handelsregister (KvK): 09204259 

Website: www.bondveg.nl 

Email: info@bondveg.nl 

Bezoek en postadres: President Kennedylaan 311 

Postcode en plaats: 6883 AK Velp 

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland (BondVEG) is opgericht in 1881. Het is een 

samenwerkingsverband van 25 gemeenten en 2 gastgemeenten, verspreid over het hele land met een totaal 

aantal leden van ca. 3900. De gemeenten zijn zelfstandig. Zij vinden hun oorsprong in de 19e eeuw. Zij 

vormen geen leerstellige eenheid en hebben zich verenigd met de Beginselen van de Bond (1885) als 

uitgangspunt. De Bond is statutair gevestigd te Dordrecht, is een kerkgenootschap en bezit dientengevolge 

rechtspersoonlijkheid 

 

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO 

(volgnr. 16) en van de belastingdienst een groepsbeschikking (groepsnummer 104) heeft gekregen. Dat wil 

zeggen dat mensen hun giften en schenkingen mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat de Bond geen 

belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status 

een aantal zaken openbaar zijn. Daartoe is op de website meer informatie te vinden over de Bond, zijn 

deelorganisaties en over de aangesloten gemeenten.  

 

 

2.  BESTUUR  en BESTUURSSAMENSTELLING 

De dagelijkse uitvoering, alsmede de door de jaarvergadering genomen besluiten, worden opgedragen aan 

een comité (dagelijks bestuur). Het comité bestaat uit max. 7 leden die gekozen worden voor een periode 

van 4 jaar door de bondsvergadering. De verkiezing, de werkwijze, de bevoegdheden en de zittingsduur van 

de leden van het comité zijn in artikel 9 t/m 11 van de statuten van de Bond vastgelegd.  

 

De bondsvergadering is een ledenvergadering van de Bond. Ook de jaarvergadering is een ledenvergadering. 

In een bondsvergadering doet elke gemeente zich vertegenwoordigen door tenminste één afgevaardigde, die 

voorzien moet zijn van een geloofsbrief. Jaarlijks komen de bondsgemeenten bijeen ter bespreking en 

vaststelling van het algemeen bondsbeleid, vanuit de actuele situatie rekening houdend met de taakstelling, 

comitébeleid, verbondenheid en de beleidsplanning waaronder de begrotingen. Het comité is aan de 

jaarvergadering rekening en verantwoording schuldig en biedt daartoe een jaarverslag aan waarin de 

financiële toestand van de Bond duidelijk wordt weergegeven(zie artikel 13 en 14 van de statuten). 

 

 

3.  SAMENVATTEND BELEID 

Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de jaarvergadering 

(bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit 

gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door een aantal deelorganisaties die tijdens de 

jaarvergadering verantwoording afleggen van het door hen uitgevoerde beleid en het beheer van hun 

financiën.  

http://www.bondveg.nl/uploads/Vademecum/2014,%202%20IIA%20Statuten.pdf
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Naast het gezamenlijke beleid geeft iedere aangesloten gemeente zelfstandig in zijn omgeving invulling aan 

de afgesproken beginselen met bijbehorend eigen beleid en beheert het de eigen kerkelijke goederen en 

financiële middelen.  

  

 

4.  BELONINGSBELEID 

Alle bestuurders van het comité en de deelorganisaties zijn vrijwilligers die enkel een vergoeding krijgen 

voor onkosten en reiskosten. Alleen voor de buitengewone en externe representatieve taken van de 

voorzitter van de Bond is compensatie mogelijk van max .0,2 fte. 

De beloning van de predikanten en gemeentelijk werkers die werkzaam zijn in de Deelorganisaties of 

Gemeenten vindt plaats via een regeling en uitvoeringsbepalingen die door de Stichting Rechtspositie is 

vastgesteld en regelmatig wordt geactualiseerd. De regeling en de uitvoeringsbepalingen zijn te downloaden 

via www.srp-veg.nl.  

 

 

5.  DOELSTELLING EN VISIE.   

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. Hieraan wordt uitdrukking gegeven in de beginselverklaringen van 1881 en 

1885. 

 

Doelstelling 

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 bijeenkomst, woord en geschrift;  

b. uitvoering te geven aan gezamenlijke taken, waaronder het werk van zending en evangelisatie, de 

dienst aan Israël, het diaconaat, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeenten, het 

verzorgen van theologische opleidingen en het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden 

voor de predikanten en de gemeentelijke werkers;  

c. gemeenschappelijke belangen te behartigen, door het scheppen en onderhouden van interne en 

externe relaties. 

De aard van de verbondenheid is dat de aangesloten gemeenten elkaars zelfstandigheid erkennen en zij 

verplichten zich als leden van de Bond de reglementair genomen besluiten tot uitvoering te brengen dan 

wel te doen brengen. 

 

De Bond heeft geen winstoogmerk. Het in stand houden en functioneren van de Bond wordt 

overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement gefinancierd uit:  

a) bijdragen van de gemeenten, 

b) schenkingen, legaten en erfstellingen,  

c) renten en andere inkomsten. 

Beginselverklaring, statuten, huishoudelijk reglement en andere regelingen van de Bond en van de 

deelorganisaties zijn in een vademecum opgenomen en zijn te downloaden via de website.  

 

 

6.  UITVOERING WERKZAAMHEDEN BOND 

Uitvoering Beleid 

Het comité draagt zorg voor het algemeen bondsbeleid en de uitvoering van de bepalingen van de statuten, 

huishoudelijk reglement alsmede van de op grond van gezamenlijke besluiten genomen besluiten voor zover 

die niet aan een deelorganisatie zijn opgedragen. Daarnaast zorgt het comité voor het behartigen van 

gemeenschappelijke belangen en door het scheppen en onderhouden van interne en externe relaties. 
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Uitvoering werkzaamheden 

Een deelorganisatie is een in de Bond functionerende instelling tot het uitvoeren van een bepaalde taak, 

welke niet een incidenteel of tijdelijk karakter draagt. De instelling ervan behoeft de goedkeuring van de 

jaarvergadering. De bestuursleden van een deelorganisatie worden op voordracht van het comité gekozen 

door de jaarvergadering van de Bond.  

Een deelorganisatie heeft eigen statuten en/of reglementen, functioneert zelfstandig en voert een eigen 

beheer met dien verstande, dat de deelorganisatie zich voegt naar het algemeen bondsbeleid. De 

jaarvergadering van een deelorganisatie vindt plaats als onderdeel van de jaarvergadering van de Bond. In 

artikel 12 van de statuten is het bestuur en de uitvoering van een deelorganisatie weergegeven. Daarnaast 

zijn er enkele commissies en werkgroepen die het comité bijstaan in de uitvoering van hun taak.  

 

In de Bond functioneren in 2022 de volgende deelorganisaties: 

-Stichting Zending en Diakonaat (SZD); 

-Stichting Seminarium(SEM); 

-Stichting Rechtspositie en Pensioenregelingen(St. RP) 

 

Stichting Zending en Diakonaat (SZD)  

KvK. nr. 41032321 

Namens de aangesloten gemeenten voert de SZD de volgende taken uit: 

-gemeenten ondersteunen in de bezinning en de uitvoering van de taak om zendingsgemeente te zijn 

dichtbij en veraf. 

-gemeenten ondersteunen om in hun eigen omgeving missionaire gemeente te zijn (evangelisatie en 

diaconaat) 

-ondersteuning van projecten en werkers in binnen en buitenland. 

- het geven van noodhulp bij rampen e.d. 

-motiveren en stimuleren gemeenten voor het gezamenlijke zendings- en diaconale werk 

Het beleidsplan van de SZD kan gedownload worden via www.bondveg.nl.  

 

Stichting Seminarium 

KvK. nr. 41177569 

De taken en doelstelling van het seminarium zijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening.  

-Onderwijs: het Seminarium verzorgt de ambtsopleiding van de Bond in nauwe samenwerking met de 

PThU. De kerkelijke vakken van het Seminarium zijn opgenomen in de driejarige master 

gemeentepredikant van de PThU.  

-Onderzoek: Door het Seminarium wordt onderzoek gedaan naar geschiedenis en leerstellingen van de Vrije 

Evangelische Gemeenten in ons land en verwante gemeenten daarbuiten.  

-Dienstverlening; Vanuit het Seminarium worden bijdragen geleverd aan bezinningsbijeenkomsten in 

gemeenten, kerkenraden of Bond en het geven van cursussen (o.a. de Oriëntatiecursus Bond VEG aan voor 

gemeentelijk werkers).  

Het seminarium werkt intensief samen met de Pthu van de PKN van de Bond is gevestigd in de Vrije 

Universiteit te Amsterdam. De Studiegids van het seminarium is in PDF formaat te downloaden en bevat 

meer informatie over taak, beleid en financiën. 

 

Stichting Rechtspositie en Pensioenregelingen (St. RP)  

KvK. nr. 09119092 

De doelstelling van de St. RP is een aantal taken ten uitvoer te brengen, waaronder het scheppen van 

verantwoorde bestaansmogelijkheden voor betaalde krachten als predikanten, gemeentelijk werkers en 

anderen. De stichting werd te Velp opgericht op 16 februari 2001. 

Belangrijkste taken zijn het regelen en onderhouden van een rechtspositieregeling voor predikanten en 

gemeentelijk werkers en een intermediairfunctie tussen de bondsgemeenschap en PFZW.  

 

 

 

http://www.bondveg.nl/uploads/Seminarium/semstudiegids2012%20%20(definitief).pdf


4 
 

Commissies en Werkgroepen  

Er zijn commissies en werkgroepen die het werk van de bondsgemeenschap ondersteunen. 

Het betreft onder andere de werkgroep Dienst aan Israël, de werkgroep Seksueel Misbruik in Pastorale- en 

gezag Relaties, werkgroep Vademecum, werkgroep Preekconsenten en werkgroep Website.  

 

 

7.  INKOMSTEN    

Het in stand houden en functioneren van de bond wordt voornamelijk gefinancierd uit de bijdragen(de 

bondsbijdrage) van de gemeenten, zoals in de artikelen 2 en 6 van het huishoudelijk reglement is geregeld. 

Tot de inkomsten behoren ook schenkingen/legaten, erfstellingen welke alleen mogen worden aanvaard 

onder het voorrecht van boedelbeschrijving, renten en andere inkomsten.  

De hoogte van de bondsbijdrage wordt ieder jaar door de bondsvergadering vastgesteld op voorstel van het 

comité. De bondsbijdrage is een bedrag dat per gemeentelid afgedragen wordt.  Voor het jaar 2019 is dit per 

lid € 36,49. 

Schenkingen en legaten hebben een zeer incidenteel karakter. Zo is in het verleden een legaat ontvangen 

waarvoor een fonds is gevormd (fonds Nuis). Dit fonds wordt beheerd door het comité en is bedoeld voor de 

opleiding van predikanten, voor de nascholing van predikanten en gemeentelijk werkers en voor de 

ondersteuning van gemeenten bij projecten van gemeenteopbouw. 

 

De deelorganisaties zijn voor hun inkomsten voor een deel afhankelijk van afdrachten vanuit de 

bondsbijdrage. Daarnaast werven de deelorganisaties o.a. inkomsten vanuit specifieke collecten die in de 

gemeenten worden gehouden en verder door advertentiegelden (Ons Orgaan), legaten (SZD), subsidies 

(seminarium), renten en enkele andere inkomsten. 

De commissies en werkgroepen genereren geen eigen inkomsten. 

 

In de jaarstukken zijn de jaarrekeningen en de begrotingen met een doorkijk naar de volgende jaren 

weergegeven van de bond als geheel en van alle deelorganisaties afzonderlijk. 

 

 

8.  BATEN en LASTEN    

besteding van gelden 

Van de inkomsten uit de bondsbijdragen is een deel nodig voor het in stand houden en functioneren van de 

bondsgemeenschap. Dit betreft personeelskosten en kosten van kantoor, gebouw, vergaderkosten comité,  

kosten oecumene en voor de commissies en wekgroepen.  

Het andere deel van de bondsbijdragen en de eigen inkomsten van de deelorganisaties als collecten, 

subsidies, opbrengsten, vermogen etc. wordt aangewend voor de uitvoering van de taken van de 

deelorganisaties.  

Alle uitgaven van zowel de bondsgemeenschap als geheel en de uitgaven van de deelorganisaties worden in 

de jaarstukken uitgebreid begroot, toegelicht en achteraf verantwoord. (zie artikel 5 van het huishoudelijk 

reglement en de jaarstukken. Definitieve vaststelling vindt plaats in november van het navolgende jaar 

nadat er door een accountant en/of een onafhankelijke controlecommissie, bestaande uit minstens 2 

personen rapport is uitgebracht en groen licht gegeven (zie hoofdstuk Controle). 

Voor de actuele staat van baten en lasten verwijzen we naar de ANBI pagina van de website.  

 

Beheer van gelden 

De penningmeester van het comité beheert naast de bondskas de bijzondere financiële middelen als het 

algemeen reservefonds, het fonds Nuis en het egalisatiefonds. De baten en lasten van voornoemde fondsen 

maken deel uit van de financiële bondsadministratie en daardoor is rekening en verantwoording schuldig 

aan de jaarvergadering verzekerd. Het (dagelijks) beheer van de gelden is gedelegeerd aan een commissie 

financiën en organisatie die uit meerdere personen bestaat en waarvan de penningmeester voorzitter is. Bij 

de uitvoering van het beleggingsbeleid zijn steeds meerdere personen betrokken.  

Voor het beheer van (tijdelijke) overtollige liquiditeit is een beleggingsreglement vastgesteld. Belangrijke 

doelstellingen van het beleggingsbeleid zijn naast het realiseren van enig rendement het beperken van 
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financiële risico’s en een verantwoorde inbedding van het financiële beleid op basis van de beginselen en 

een verantwoord beheer. Zo wordt niet belegd in bedrijven die betrokken zijn bij wapenproductie, 

kinderarbeid en waar de mensen- en kinderrechten stelselmatig worden geschonden. Het beleid is gericht 

op het bewaken en minimaliseren van risico’s door enkel bij marktpartijen te beleggen die voldoen aan de 

criteria van de Nederlandsche Bank.   

  

Verantwoording 

Jaarlijks wordt door het comité en door alle deelorganisaties aan de bondsvergadering verantwoording 

afgelegd van het gevoerde beleid en van de financiën. De aangesloten gemeenten ontvangen de jaarstukken 

reeds in het voorjaar en hebben de gelegenheid schriftelijk te reageren. Alle reacties en eventuele 

amendementen van de gemeenten worden gebundeld en behandeld bij de vaststelling van de jaarstukken. 

Tijdens de bondsvergadering(jaarvergadering) worden de besluiten genomen over het gevoerde beleid, de 

jaarrekeningen en over de begrotingen voor het komende jaar met een doorkijk naar volgende jaren. Van de 

bondsvergadering zelf wordt een uitgebreid verslag gemaakt dat de goedkeuring behoeft van de 

bondsvergadering. 

 

Controle 

De financiële boekhouding van het comité en van de deelorganisaties worden gecontroleerd door een 

accountant of een kascontrolecommissie. Van de bevindingen wordt een controleverslag gemaakt. Tijdens 

de jaarvergadering is het controleverslag door alle deelnemers in te zien en wordt een samenvatting 

verstrekt, als onderdeel van de vaststelling van de financiële jaarstukken. Het comité van de bond en de 

besturen van de deelorganisaties wordt na de vaststelling decharge verleend. (artikel 14 van de statuten van 

de Bond). De samenvatting van de controleverslagen is te downloaden via de website en de verslagen zijn 

naderhand ook nog in te zien op het bondsbureau. 

 

Beleid bij liquidatie 

Tot ontbinding en liquidatie van de Bond kan worden besloten op een daartoe belegde vergadering, waarop 

ten minste twee derde van het aantal verbonden gemeenten ter vergadering vertegenwoordigd is. Indien er 

enig saldo overblijft zal dat worden aangewend in overeenstemming met het doel van de Bond. De 

slotafrekening van de liquidateurs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een bondsvergadering. (zie art. 17 

van de statuten). De goedkeuring strekt aan liquidateurs tot volledige decharge.  

 

 

9.  AANGESLOTEN GEMEENTEN 

In de Statuten en het huishoudelijk reglement van de Bond wordt weinig geregeld over de gang van zaken 

in een plaatselijke gemeente. Dat houdt verband met het congregationalisme als kerkvorm. Hiermee is een 

grote vrijheid en zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente beoogd. Daarmee is ook aangeduid dat de 

gemeenten een zeer grote verscheidenheid vertonen. De kerkdiensten lijken in Vrije Evangelische 

Gemeenten in eerste instantie op doorsnee protestantse diensten. De liturgie is overwegend sober van 

karakter. De liederenkeuze is breed. Elke gemeente bepaalt zelf welke liederenbundel gebruikt wordt.  

Het gemeentelijk leven wordt veelal gekenmerkt door een sterke gemeenschapszin. Dat heeft te maken met 

bovengeschetste kenmerken van de gemeenten, maar ook de omvang van de gemeenten speelt daarin een 

rol, zodat de gemeenteleden doorgaans geen vreemden voor elkaar zijn. In alle gemeenten wordt een 

ledenjaarvergadering gehouden, waar het gemeentelijk beleid vastgesteld wordt, de financiën worden 

verantwoord en waar verkiezing van ambtsdragers plaats vindt. De dagelijkse leiding in de gemeente is in 

handen van een kerkenraad, voor het beheer van financiën en gebouwen vaak bijgestaan door een 

kommissie van beheer. Voor de gemeenten is een checklist beschikbaar aan de hand waarvan de financiële 

jaarstukken kunnen worden gecontroleerd. 

Veel gemeenten zijn lid van een plaatselijke (be)raad van kerken. Zending en evangelisatie verheugen zich 

van oudsher in een grote aandacht van de gemeenten. Op dat gebied wordt ook vaak samengewerkt met 

andere kerken.  

 

 

http://www.bondveg.nl/statuten.html
http://www.raadvankerken.nl/
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Op de website van de bond zijn alle deelorganisaties vermeld alsmede een lijst met de gemeenten, die op dit 

moment zijn aangesloten bij de Bond. Indien u meer informatie wenst over een bepaalde gemeente, kunt u 

de plaatsnaam aanklikken. Heeft de betreffende gemeente een eigen website, dan zult u daar naar toe geleid 

worden.  

 

Velp, februari 2022 

http://www.bondveg.nl/

