
ANBI 
 

1. Algemene gegevens 

 

Naam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Bennekom 

Telefoonnummer 0318 413 336 

RSIN / Fiscaalnummer 850930868 

Websiteadres www.vegbennekom.nl 

Email secretaris@vegbennekom.nl 

Adres Edeseweg 147, 

Postcode en plaats 6721 JV BENNEKOM 

  

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is 

op 01-06-1975. 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 dat 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 Bennekom ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd 

door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad op 1 januari 2022 6 

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 

 

Wij verwijzen hier graag naar het beleid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, 

zie: http://www.bondveg.nl 

De Vrije Evangelische Gemeente Bennekom heeft daaruit een aantal beleidspunten vastgesteld: 

Vernieuwing van en variatie in viering en liturgie; 

• Aandacht voor het doorgaande geloofsgesprek; 

• Aandacht voor de leeftijdsgroepen die nu gemist worden: jeugd/jongeren en jonge gezinnen; 

• Aandacht voor pastoraat in al zijn facetten voor alle categorieën, zoals jeugdzorg, ouderenzorg, 

ziekenzorg en diaconale zorg. 

• Openheid en gastvrijheid verder in de praktijk brengen, door zichtbaarheid in de gemeentelijke 

samenleving en deelname in werkgroepen samen met andere kerken in Bennekom. 

 

http://www.vegbennekom.nl/
mailto:secretaris@vegbennekom.nl
http://www.bondveg.nl/


4. Beloningsbeleid 

 

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in 

de Bond die door St. Rechtspositie- en Pensioenregeling Bond VEG is vastgesteld. De regeling en de 

uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: http://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 

 

De missie van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom is als volgt geformuleerd: 

Leven uit Gods liefde en bouwen aan Zijn Koninkrijk 

Enthousiast en Betrokken 

 

Onze visie hierbij is: 

C: Bouwen aan onze relatie met God 

B: Bouwen aan onze relatie met elkaar 

A: Bouwen aan relaties met de wereld 

Enthousiast en Betrokken 

 

6. Verslag activiteiten 

 

De Vrije Evangelische Gemeente te Bennekom is een zelfstandige gemeenschap van gelovigen in 

Jezus Christus. Er zijn momenteel ca. 250 leden en vrienden (volwassenen) die zich verbonden hebben 

aan de gemeente. Wat ook opvalt is de grote groep jeugdigen die hierbij hoort (zo’n 160). 

 

In onze zoektocht naar een nieuw gebouw nemen we deel aan het project “Kom Kennis Maken” 

waarbij verschillende organisaties samenwerken om meerwaarde te bieden aan Bennekom. Op de 

website www.kom.nl vindt u meer informatie hierover. We houden onze kerkdiensten en 

gemeenteactiviteiten, net als vorig jaar, in het gebouw ’t Kompas. 

 

Helaas moesten we per 1 december 2021 weer afscheid nemen van onze nieuwe voorganger ds. Jan 

Vos. De culturele verschillen bleken te veel te botsen en hadden een grote persoonlijke impact op ds. 

Jan Vos. Als kerkenraad betreurden we zijn besluit maar we gingen uit elkaar in het vertrouwen en de 

verwachting dat God alles in Zijn hand heeft voor ds. Jan Vos en zijn gezin en voor de gemeente van 

de VEG Bennekom. 

 

Hoewel er veel activiteiten maar deels of helemaal niet konden doorgaan vanwege de corona 

maatregelen, werd het geloofs- en gemeenteleven vooral vormgegeven door de zondagse en 

bijzondere diensten, de huis- en bijbelkringen en de vele actieve groepen, zoals: 

• Kringenwerk (huiskringen, seniorencontact, de vrouwen bijbelstudie en de Alpha-cursus) 

• Kinder-, jeugd- en jongerenwerk (voor alle leeftijden zijn er clubs) 

• Communicatie (website en de communicatie over het gebouw, nieuwsbrief en verjaardagskaarten) 

• De zaken rondom en tijdens de diensten (bijv. de kosters, bloementeam en de muziek) 

• Het pastorale team (zoals bijv. jeugdpastoraat, ouderenpastoraat, ziekenpastoraat) 

• Algemeen: kerkenraad, diaconie, zending en financiën 

 

De bijzondere diensten waren er, naast de hoogtijdagen, ook voor de (kinder- en volwassen) doop, 

kinderopdracht en lidmaatschapsbevestiging en de jeugddiensten. 

 

We zijn een gezegende en gastvrije gemeente en weten dat we dit mogen zijn uit genade. 

Aan Hem alle eer! 

http://www.srp-veg.nl/
http://www.kom.nl/


 

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de verwachte 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in 

de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 

 

 

8. Voorgenomen bestedingen en toelichting 

 

Bij het opstellen van de begroting is ervan uitgegaan dat we een jaar krijgen met een redelijk normaal 

gemeenteleven. De meeste posten zijn daarom weer zoals het ‘vroeger’ was. 

 

begroting rekening rekening

2021 2021 2020

Baten

Opbrengsten uit bezittingen 13.500€                              157.764€                            15.350€                              

Bijdragen gemeenteleden 124.367€                            134.090€                            124.560€                            

Subsidies en overige bijdragen van derden 600€                                    -€                                     27.916€                              

Totaal Baten 138.467€                            291.854€                            167.826€                            

Lasten

Bestedingen Pastoraat (predikanten en kerkelijk werkers) 67.787€                              63.074€                              43.947€                              

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 25.271€                              10.348€                              7.578€                                

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6.445€                                7.040€                                7.074€                                

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 43.080€                              36.439€                              29.540€                              

Salarissen (koster, organist e.d.) -€                                     -€                                     -€                                     

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 4.850€                                3.524€                                3.578€                                

Lasten overige eigendommen en inventarissen 2.387€                                2.656€                                10.112€                              

Totaal Lasten 149.820€                            123.080€                            101.829€                            

1

Resultaat -11.353€                            168.774€                            65.997€                              



Onzekerheden of onduidelijkheden zijn er nog wel op het gebied van het gebruik van de KOM-hal en 

de snelheid waarmee het lukt om een vaste voorganger te beroepen. In beide gevallen is een 

voorzichtige schatting gehanteerd in de begroting. 

 

De inkomsten zullen naar verwachting weer een voorzichtige stijging laten zien. De uitgaven zullen 

naar verwachting lager zijn omdat we een voorganger waarschijnlijk nog niet op korte termijn in 

dienst zullen hebben. 

Bij de verhuur is voor de begroting alleen gerekend met de verhuur van de Margrietlaan, de 

appartementen en de winterzaal. Mochten we ook de zomerzaal weer beschikbaar krijgen om te 

verhuren, dan zullen de inkomsten hoger zijn. 

 

9. Verklaring controle Jaarrekening en Administratie 

 

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente Bennekom, dat de administratie 

en jaarrekening van het jaar 2021 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 20 april 2022 

plaatsgevonden. 

 

 
 

 

 


