1. Algemene gegevens
Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

RSIN / Fiscaalnummer: 001957351
Website adres:

www.vegdordrecht.nl

Email:

secretariaat@vegdordrecht.nl

Adres:

S.M. Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM DORDRECHT

Postadres:

Secretariaat VEG Dordrecht
S.M. Hugo van Gijnweg 12, 3317 JM Dordrecht

De Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is
in 1885. 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.
Zij ontleent haar bestaan en haar werkzaamheden aan de liefde van God, zoals die geopenbaard is in
het Oude en Nieuwe Testament, belijdt de vergeving van zonden in Jezus Christus, wiens
wederkomst zij verwacht en de leiding van de Heilige Geest. zoals vernoemd in de beginselen van de
“Bond van Vrije Evangelische Gemeente in Nederland”.
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.

2.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht 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

Het beleidsplan is een hulpmiddel om over het doel en de praktijk van het gemeentewerk in gesprek te
gaan en erover na te denken, wie we als gemeente willen zijn. Hoe we hier inhoud aan geven, en
welke middelen hiervoor worden gebruikt.
Kort gezegd: Wie, Wat, Waar: Wie zijn we? Hoe willen we ons profileren naar de buitenwereld? Wat
doen we hiervoor? Wat beogen we ermee? En waar en hoe willen we dit laten zien?
In onze gedachten leidt het beleidsplan tot doelstellingen, die in vier onderdelen uiteenvallen:
1. Vieren; 2. Leren; 3. Dienen; en 4. Besturen, Beheer / Organisatie / Financiën
De uitwerking van deze onderdelen leidt tot een regelmatig bij te stellen werkplan.
Wie zijn we? D.w.z. “Ons gemeente zijn” onder woorden gebracht:
De kern van ons gemeente zijn is de gerichtheid op God - Vader, Zoon en Heilige Geest -, op de
gemeenschap met elkaar en met andere geloofsgemeenschappen, en op de dienst in de
samenleving. De gemeente wil een gemeenschap van gelovigen vormen, voor en met alle mensen -
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van welk(e) geaardheid, geslacht, ras, of status dan ook - die zich op gastvrije en betrokken wijze richt
op de samenleving in en om Dordrecht.
We zijn met elkaar en met anderen op weg, zoekend naar vormen om mensen te helpen te geloven in
de bevrijdende boodschap van God, in navolging van Jezus Christus onze Heer, geïnspireerd door de
Heilige Geest, waarbij de Bijbel onze leidraad is. We doen dit door te vieren, te leren en te dienen.

Wat doen we hiervoor? Waaruit blijkt dit? Deze omschrijving van identiteit en visie, leidt tot
doelstellingen. Deze brengen we als volgt onder woorden:
Vieren
We willen een gemeenschap van gelovigen zijn door de ontmoeting met God in zang, gebed en
verkondiging. Door ontmoetingsmomenten te hebben met elkaar.
Door de vieringen te laten dragen door verschillende mensen: voorganger, schriftlezer, organist,
koster, collectanten, ouderling, gastvrouw/man, e.a., iedereen is van evenveel belang. Door te vieren
willen we getroost en bemoedigd worden, inspiratie op doen voor ons dagelijks leven in de
samenleving. Door de naam van God bekend te maken, staan we in een brede Bijbelse
oecumenische traditie. Daarin willen we onderwezen worden.
Leren
We willen een lerende geloofsgemeenschap zijn, die in beweging is en openstaat voor de Heilige
Geest en voor elkaar om van en aan elkaar te leren. We willen ook toegerust worden hoe om te gaan
met maatschappelijke, ethische en theologische vragen van deze tijd. We willen een gemeenschap
zijn die zoekt naar inzicht in en de betekenis van de Bijbel. Hoe we God kunnen zien en vinden in
verhalen en ervaringen van mensen en wat dit ons vandaag de dag te zeggen kan hebben.
Dienen
Dienen staat in het teken van de medemens, we zijn er als gemeente niet voor onszelf, maar willen
een dienende gemeenschap zijn in woord en daad. We willen God dienen door ons geloof handen en
voeten te geven. We willen zowel in eigen kring als daarbuiten mensen bijstaan en helpen. Voorbeeld
hiervan is de maandelijkse steun met goederen (etenswaren) aan de voedselbank in de wijk waarin de
kerk zich bevindt.
Besturen.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid in een Vrije Evangelische Gemeente ligt bij de
gemeentevergadering. Deze heeft voor de uitvoering daarvan de kerkenraad gevraagd. De
kerkenraad op haar beurt besteedt taken uit aan commissies en werkgroepen, zowel met langlopend
mandaat (zoals de liturgie commissie) als wel kortlopend mandaat (zoals jubileum commissie).Voor
vertegenwoordiging van de gemeente in een organisatie buiten de gemeente (Raad van Kerken,
Aandachtcentrum, IKAA e.d.) wordt een beroep op gemeenteleden gedaan. Dit geldt tevens onze
vertegenwoordiging in de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, zoals bij de zendingsconferenties
van de SZD of de bondsvergaderingen.
Beheer
Sinds de gemeente geen eigen gebouw meer bezit is er geen aparte commissie van beheer meer.
Gebouw en vergaderfaciliteiten worden gehuurd bij de Doopsgezinde kerk. Het beheer van roerende
goederen berust bij de kerkenraad. De kostersdiensten worden in onderling overleg tussen de
vrijwillige kosters verdeeld.
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Financiën.
De kerkenraad heeft voor de financiële uitvoering van de werkzaamheden een administrateur
aangesteld. Voor de administratie van de Vaste Vrijwillige bijdrage is een afzonderlijke administrateur
aangesteld.

4.

Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de
Bond die door Stichting Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u
op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
In het specifieke geval waarin de Dordtse Vrije Evangelische Gemeente sinds januari 2020 via een
detacherings-overeenkomst met de Doopsgezinde Gemeente Dordrecht een Doopsgezinde predikant
inhuurt, gelden voor deze predikant de rechtspositionele regels zoals gehanteerd worden door de
Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) / IDGP.
Leden van de kerkenraad 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:
•

Uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:

•

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 2020

Het begon allemaal zo mooi.
Onze nieuwe predikant accepteerde ons beroep en de bevestigingsdienst, geleid door onze oudvoorganger en emeritus dominee, was zo’n goed begin van het nieuwe jaar. Dit beroep verstevigde de
goede samenwerking met onze Doopsgezinde broeders en zusters in wier gebouw wij onze diensten
houden opnieuw in positieve zin.
Ons ledental kwam van 57 op 58. Twee nieuwe leden kwamen met attestatie over van de thans
opgeheven VEG Den Haag. Het jarenlang gastlidmaatschap van een van onze leden is na ontvangst
van de attestatie van een andere geloofsgemeenschap omgezet naar een lidmaatschap. Een lid
zegde het lidmaatschap op. Helaas overleed in het begin van dit jaar een van onze oudste leden. Zij
leeft voort in onze herinneringen.
We maakten plannen voor het nieuwe jaar en dan is daar plotseling Corona – Covid 19. Het nieuwe
normaal (op anderhalve meter afstand van elkaar leven), handen mogen niet meer geschud worden.
Steeds meer stringente RIVM restricties zorgden ervoor dat we slechts met een hele kleine gemeente
op zondag bijeen mochten komen. En ook daar nog waren weer restricties aan verbonden. De
voorjaarsledenvergadering moest gecanceld worden en werd najaarsvergadering. Gelukkig hebben
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we tijdens de zomerperiode toch nog diensten kunnen volgen, waarbij onze dank uitgaat naar de
Remonstrantse gemeente Dordrecht, die geheel belangeloos elke week hun grote kerkzaal
beschikbaar stelde. De startzondag 6 september werd anders dan we hadden gepland. Maar we
mochten gelukkig nog. We mochten zelfs niet meer zingen maar we genoten van en zijn dankbaar
voor ons gelegenheidskoor. Gelukkig wel weer de Oogstdienst nog gevierd met deelname aan de
schoenendoos actie waaraan ook onze doopsgezinde vrienden hun support gaven. Ook mochten we
nog in een mooie dienst onze overledenen herdenken. En dan komt de complete lockdown, avondklok
en wat dies meer zij en mogen we helemaal niets meer. Bezoeken afleggen is er niet meer bij. Geen
kerstlunch van het vrouwencontact, geen kerstdienst. Maar door elkaar te bellen - en niet te vergeten
de wekelijkse Nieuwsbrief met o.a. de daarin opgenomen overdenkingen van voorgangers bleven/blijven we toch met elkaar verbonden.
Al met al een jaar waar we met gemengde gevoelens op terugkijken. Maar ook met gevoelens van
dankbaarheid omdat we weten dat we ons gesteund mogen weten door de Almachtige.

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
Opbrengsten uit bezittingen

€

50 €

29 €

127

Bijdragen gemeenteleden

€

27.100 €

35.953 €

27.850

€

3.252

Subsidies en overige bijdragen van derden
€

1.800 €

1.244 €

1.755

Totaal baten €

28.950 €

37.226 €

32.984

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €

37.500 €

35.606 €

33.729

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk

€

3.550 €

1.959 €

3.412

Bijdragen aan de Bond VEG en afdracht collectes

€

6.431 €

6.096 €

6.786

Lasten kerkelijke gebouwen (huur en overig)

€

5.600 €

6.618 €

5.442

Salaris / vergoeding (gastsprekers, organisten)

€

4.500 €

3.304 €

5.654

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

800 €

701 €

778

Overige lasten (afboeking collectebonnen)

€

1.800 €

857 €

1.631

Totaal lasten €

60.181 €

55.141 €

57.432

Resultaat (baten - lasten) *) €

-31.231 €

-17.915 €

-24.448

Overige Baten (verkoop collectebonnen)
lasten

*) Het exploitatietekort wordt gedekt vanuit de in het verleden opgebouwde reserves
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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.

9.

Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad / dag. bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht 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 zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op dinsdag 15 juni 2021 plaatsgevonden.
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