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ANBI-gegevens van Ons Orgaan van de Bond van Vrije 

Evangelische gemeenten in Nederland 

 

1. Algemene gegevens 

Naam ANBI 

 

Bondsblad ‘Ons Orgaan’ van de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten In Nederland. 

Telefoonnummer 026 - 3648249 

RSIN/ Fiscaalnummer 002899371 

Websiteadres www.bondveg.nl 

Email: onsorgaan@bondveg.nl 

Adres: President Kennedylaan311 

Postcode en plaats: 6883 AK Velp 

Postadres President Kennedylaan 311 

Postcode en Plaats 6883 AK Velp 

 

Grondslag 

In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland wordt een bondsblad uitgegeven 
onder de naam ‘Ons Orgaan’. 
Bestuur en beheer van het bondsblad berusten bij een redactie, die in de Bond functioneert als 
een deelorganisatie, overeenkomstig artikel 12 van de statuten van de Bond, met toepassing 
van het aldaar bepaalde in lid 5. 
 

2. Samenstelling bestuur/redactie 

Het bestuur/redactie bestaat uit de voorzitter/redacteur, redactiesecretaris, lid/eindredacteur, 
lid/lay-outredacteur en penningmeester, als toegevoegd lid. 
De leden van het bestuur/redactie worden op voordracht van het Comité gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het Comité overleg met 
de het bestuur/redactie. 
 

3. Beleidsplan 
Het algemeen beleidsplan van de Bond. 
 

4. Beloningsbeleid 
Leden van het bestuur/redactie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 

5. Doelstelling/visie 
Ons Orgaan heeft een informatieve, beschouwende, opiniërende en toerustende taak ten 
behoeve van haar lezers, met name de leden van de gemeenten. 
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6. Verslag activiteiten 2021 
Het laatste jaar van Ons Orgaan. Het was helaas niet meer haalbaar om dit magazine te blijven 
maken. Het laatste jaar hebben we nog drie nummers uitgebracht, waarvan de laatste een 
mooie uitgebreide Glossy is geworden, in september hebben we als pilot een nieuwsbrief 
‘Oogsten’ uitgebracht.  
De thema’s waren Kerk en Israël (maart), Eschatologie (juni) en HIER (december).  
 
In dit verslag wil de redactie van Ons Orgaan iedereen van harte bedanken die meegewerkt 
hebben om elke keer weer, jaar in jaar uit, een Ons Orgaan te vullen, de opmaak te verzorgen, 
de financiën te regelen en alles wat er meer bij komt kijken om een magazine uit brengen.  

HARTELIJK DANK VOOR IEDERS INZET! 
 

Verkorte staat van baten en lasten Ons Orgaan 
Onderstaand wordt de financiële jaarrapportage over het jaar 2021 weergegeven. Tevens 
wordt de begroting over het jaar 2021 en de realisatie van 2020 weergegeven. 
 
Baten en Lasten 

 

 Begroting Werkelijk Werkelijk 

 2021 2021 2020 

Baten    

Bondsbijdrage  €          9.970  €          9.439  €           8.300 

Rentebaten  €                10  €                  €                    

Abonnementen/advertenties  €                40  €               49   €                 73 

Overige inkomsten   €                 6       

Totaal inkomsten  €        10.020  €          9.494  €           8.373 

    

Lasten    

Druk – en verzendkosten  €          6.500  €        14.099  €           6.464  

Auteurskosten  €             100  €              150  €               681    

Reiskosten  €             600  €                €               236 

Administratiekosten  €          2.000  €              147  €               711 

Representatiekosten  €               50  €                  €                 

Abonnementen  €             550  €              722  €               535 

Vergaderingen  €               20  €                  €                 

Verzekeringen  €             100  €                  €               186 

Overige kosten  €             100  €               253  €                 61 

Totaal uitgaven  €        10.020  €          15.371  €           7.838 

    

Resultaat   €         -5.877  €             535  

 
 


