
1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl 

Telefoonnummer: 06-13610296 of 0518- 402043 (secretariaat) 

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 7 

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 7 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. 
 
 

6 Verslag Activiteiten 2021 

Het jaar 2021 begon met een complete lockdown van onze gemeente. Alle kerkelijke activiteiten 

lagen stil. Gelukkig stonden we er niet alleen voor. God was met ons, ook in deze moeilijke periode. 

http://www.srp-veg.nl/
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We waren blij dat de Hart & Sylcommissie vanaf maart elke 2e zondag van de maand de drive-in diensten 
weer ging organiseren op het erf van de familie Elgersma. Zo konden we elkaar weer op afstand 
ontmoeten. Ook werd er een gebedswandeling georganiseerd. 
Gelukkig konden we op 16 mei de kerkdeuren weer openen en beginnen met de erediensten.  Hier 
hadden we naar uitgekeken. De paaskaars werd aangestoken: het licht van de opgestane Heer. Ook 
hebben we in deze dienst de namen genoemd van de gemeenteleden die in de afgelopen maanden waren 
overleden waaronder onze secretaris Wieb Tjepkema. Wij moeten hen missen maar we geloven dat zij 
geborgen zijn in Gods hand. We mochten zelf nog niet zingen maar genoten van de zang van onze 
voorzangers en de liederen via de beamer. Dankbaarheid alom. 
Ds. Delwig nam dit jaar afscheid van onze gemeente. Hij heeft 12 jaar gewerkt in onze gemeente: eerst als 
predikant en later als consulent . Daar zijn we hem dankbaar voor. Op de jaarvergadering hebben we 
afscheid van hem genomen. 
De Gebouwen Beheer Commissie heeft zichzelf het afgelopen jaar opgeheven. Onze kerk is weer 
helemaal up-to-date dankzij hun geweldige inzet. 
De kerkenraad boog zich samen met Jonne Knevel  over de visie van onze gemeente. Jonne begeleidt 
onze gemeente met het zoeken naar een dominee of pastoraal werker. Tijdens de jaarvergadering van de 
gemeente op 22 september j.l. werd dit toegelicht. Daarna hebben we dit in groepjes besproken. Het 
blijkt dat we de ontmoeting met elkaar bij de erediensten heel waardevol vinden. Ook het omzien naar 
elkaar d.m.v. een kaart of telefoontje bij verdriet en blijdschap wordt erg op prijs gesteld. Met elkaar je 
geloof belijden en samen zingen is heel waardevol. 
Na de zomervakantie waren de coronamaatregelen zover versoepeld dat we ook weer als gemeente 
mochten zingen in de kerk. Eerst ingetogen maar dat werd al gauw voluit. 
De drie lege plaatsen in de kerkenraad konden gelukkig weer worden ingevuld. Daar zijn we erg dankbaar 
voor. Ook het beamerteam kon weer versterkt worden. Fijn!  
Brood en de wijn konden weer rond gaan tijdens het Heilig Avondmaal. Niet meer uit de 
avondmaalsbeker maar uit kleine bekertjes.  
Op 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, hebben we de overledenen in onze gemeente 
herdacht. Dit was een emotionele dienst omdat we die week werden opgeschrikt door de dood van een 
broeder uit onze gemeente. 
Vol verwachting en op weg naar Kerst werden we helaas weer geconfronteerd met aangescherpte 
coronamaatregelen. We mochten nog 3 adventszondagen in de kerk vieren. Daarna was er weer een lock-
down. Heel jammer maar gelukkig zijn er elke zondag erediensten op Omrop Fryslan te volgen. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. Het is goed om onze zegeningen te blijven zoeken en te blijven benoemen 
en God er voor te danken. Hij blijft ons nabij. 
 

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 

  2021 2021 2020 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  € 1950  € 1621  € 1863 

 Bijdragen gemeenteleden  € 52800  € 44752  € 59408 

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €        -   € 816  € 15781 

Totaal baten   € 54750  € 47189  € 77052 

        

lasten       
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 Pastoraat   € 16700  € 13919  € 21895 

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  € 3750  € 5852  € 4209 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  € 4400  € 4320  € 4621 

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   € 11500  € 7652  € 23844 

 Salarissen  € 7500  € 7785  € 7577 

 Beheer en administratie, bankkosten en rente  € 6500  € 5341  € 5604 

 Overige eigendommen en inventarissen   €        -   €        -   €      -  

Totaal lasten   € 50350  € 44869  € 67750 

        

Resultaat (baten - lasten)  € 4400  € 2320  € 9302 

 
 

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. 
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. 
 
 

NIEUW! 

9 Verklaring controle Jaarrekening en Administratie 
 
Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Oudebildtzijl, dat de administratie en 
jaarrekening van het jaar 2022 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 zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ledenvergadering.   
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 30 maart 2022 plaatsgevonden. 
 
 


