1. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer (facultatief):
RSIN / Fiscaalnummer:
Websiteadres:
Email secretariaat:
Email penningmeester:
Adres:
Postcode en plaats:
Postadres:
Postcode en Plaats

Vrije Evangelische Gemeente Gouda
809380110
http://www.veggouda.nl
secretariaat@veggouda.nl
penningmeester@veggouda.nl
Turfmarkt 23-25
2801 GV Gouda
Boelhouwerstraat 5
2806 NA Gouda

De Vrije Evangelische Gemeente Gouda is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op
5 april 1933. 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.
Op grond van de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde en enig betrouwbare getuigenis over
God, belijdt deze gemeente dat Jezus Christus, Zoon van de levende God, haar Fundament en Hoofd
is.
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 Gouda ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente bestaat de kerkenraad uit minimaal twee
ouderlingen en één diaken, 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
Doel van het beleidsplan
Doel van het beleidsplan is om een concrete en praktische invulling te geven aan ons doel als
gemeente van Christus.
Het is dus zeker geen wet die we star moeten navolgen. Daarbij erkennen we dat dit werk een werk
van mensenhanden is, weliswaar gesteld onder de leiding van de Heilige Geest. Mocht de Heilige
Geest ons een andere weg wijzen dan is deze leidend.
Doelstellingen van het Beleidsplan
BOVEN:
• de gemeente zoekt telkens opnieuw naar God
• de gemeente zoekt telkens opnieuw naar Zijn wil voor de gemeente
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BINNEN:
• mensen hebben aandacht voor elkaar, zijn betrokken, hebben liefde onderling
• mensen komen tot bloei in de gemeente
• mensen worden toegerust voor hun taak in de gemeente
BUITEN:
• mensen hebben een hart dat uitgaat naar buitenstaanders
• mensen zijn buiten de kerk actief in het contact leggen met buitenstaanders
• mensen worden toegerust om de gemeente te leiden tot blijvende betrokkenheid bij de wereld
buiten de kerkdeuren.
Toelichting uitwerking doelstellingen beleidsplan:
De invulling van het beleidsplan gebeurt reeds op een aantal punten. Zo zijn er voor de invulling van
Boven de verschillende bidstonden, zondagse eredienst, huisgroepen, meditatie in de Samenbinder,
gemeentelijke Bijbelstudie etc. De kerkenraad wil daarom de persoonlijke geloofsopbouw stimuleren
daar zij weinig aandacht heeft (gekregen) in de gemeente. Verder zijn er in de gemeente verschillende
manieren waar men samenkomt en bid voor de gemeente. De kerkenraad wil hier meer samenhang in
brengen door het gebed te stimuleren en de krachten te bundelen. Samen zoeken naar Zijn wil voor
de gemeente door het gebed.
Daarnaast geeft de gemeente op diverse manieren invulling aan de ontmoeting met elkaar. Zo is
Binnen al ruim ingevuld. De kerkenraad wil de behoefte die hier is blijvend stimuleren door speciale
ontmoetingsmomenten te creëren.
Naar Buiten gaan doen we als gemeente minimaal. Er zijn goede zaken die er gebeuren maar dit
behoeft meer aandacht. Aangezien we als gemeente klein zijn kunnen wij praktisch (en menselijk)
gezien geen grote dingen doen. Wat we belangrijk vinden als kerkenraad dat we goede buren zijn.
Daartoe willen we het contact met de buren verdiepen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat er
meer bekendheid komt met onze gemeente door het gebruik van de media. Leidraad in het naar
Buiten gaan is dat we mensen binnen halen, laten zien wie we als gemeente zijn en ze daarin
opnemen.

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: 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 gemeente stelt zich ten doel:
a. als lichaam van Christus tot Zijn eer Hem en elkaar te dienen in woord en daad.
b. elkaar te onderrichten tot opbouw van het geloof.
c. ten volle mede te werken aan evangelieverkondigingen diaconale arbeid in binnen- en
buitenland.
d. de Heer Jezus Christus terug te verwachten, en niet slapende aangetroffen te worden,
wanneer Hij Zijn koninkrijk zal vestigen.
De gemeente geeft aan dit doel inhoud door:
a. samen te komen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om de Heer te loven,
te danken, te aanbidden, te verwachten, voorbede te doen, het evangelie te prediken en de
sacramenten te vieren.
b. gezamenlijk en openlijk te getuigen van de Heer Jezus Christus in woord en daad.
c. de onderlinge gemeenschap te bevorderen door middel van het creëren van
ontmoetingsmogelijkheden en samenbindende activiteiten.

pag. 3

ANBI-format Bond

d. pastorale en diaconale zorg te besteden aan allen die haar zijn toevertrouwd.
e. aandacht te schenken aan en zoveel mogelijk zorg te dragen voor noden van allen die dichtbij
en veraf zijn, waarbij Israël een bijzondere plaats inneemt.

6. Verslag Activiteiten
Jaarverslag 2020 VEG Gouda
Op 31 december 2020 telde de VEG in Gouda (uitgegaan van de adressenlijst van het
secretariaat): 52 leden, 31 vrienden en 25 kinderen.
In januari starten we met wat aanpassingen in de liturgie van de zondagochtend diensten.
De opzet van de dienst geeft de voorganger meer ruimte om de dienst in te delen.
Aan het begin van het jaar zijn we met energie gestart en hebben een aantal activiteiten
opgepakt:
We hebben een verklaring getekend waarmee de gemeente Gouda om subsidie bij de
overheid aan te vragen voor het behoudt religieus erfgoed. Meerdere Goudse kerken
ondersteunen dit initiatief. Ook wij werken hier graag aan mee.
In januari is er een intergenerationele gemeenteavond gehouden. Met het thema ‘De kleine
Bijbelquiz’. Voor alle leeftijden een avondje gezelligheid. De avond gaat over wat belangrijk
is voor ons allemaal: de Bijbel.
Op 16 februari de kinderdienst met als thema: de 10 plagen en God’s grote macht .
Vanuit de diaconie wordt regelmatig een inspiratiedag bezocht met als thema ‘Het groene
hart van ons geloof’. Dit platform ondersteunen we met een financiële bijdrage.
De eerste lockdown van de corona-pandemie wordt in maart afgekondigd. De kerkdiensten
en andere samenkomsten zijn geheel geannuleerd. Ook verhuur van de gebouwen is
stilgelegd. De geplande agenda voor 2020 is opzijgeschoven.
Gedurende een groot deel van het jaar heeft de kerkenraad de frequentie van de
vergaderingen van gebruikelijk 1 keer per 4 weken opgeschroefd naar elke week om digitaal
de actuele zaken te bespreken. Hoe konden we als gemeente contact houden, en of we nog
sprekers konden vragen, of we techniek hebben waarmee we uit de voeten kunnen, hoe vier
je Heilig Avondmaal als iedereen thuis zit en als we wel weer in de kerk mogen hoe kan het
dan verantwoord en nog veel meer onderwerpen.
De ledenvergadering is uitgesteld en in juni alsnog gehouden om de budgetten goed te
keuren, zodat we aan alle ANBI-voorwaarden blijven voldoen.
In mei is een gebruiksplan opgesteld voor het gebruik van de gebouwen waarbij de adviezen
van de overheid worden gevolgd. Dat betekent afstand houden, anderhalve meter, niet
zingen, ventileren en nog meer. Om alles in goede banen te leiden helpt dit plan om er ook
praktische uitvoering aan te geven.
In juni zijn we weer gestart met diensten in de kerk. Tevens zijn er technisch de nodige
aanpassingen gemaakt, zodat ook thuis de diensten gevolgd kunnen worden. Bijkomend
voordeel met Zoom is dat vanuit de kerk ook de mensen thuis te zien zijn. De frequentie is
voor de rest van het jaar elke 14 dagen geweest in plaats van elke week. We hebben in het
najaar nog een aantal keren koffie kunnen drinken na de dienst in de tuin van de kerk. Op
die momenten wordt duidelijk dat dit erg gemist wordt door jong en oud.
We zijn in de periode dat we niet fysiek in de kerk konden komen digitaal samengekomen op
zondagochtend. In eerste instantie met sprekers uit onze eigen gemeente. Later in het jaar
ook weer met gastsprekers. Wanneer het kon in de kerk, maar ook tijdens de tweede
lockdown vanaf december vanuit huis.

pag. 4

ANBI-format Bond

Andere bijeenkomsten zijn tevens digitaal gegaan waaronder de kinderen van de
zondagsschool, de tieners en 16+ zijn regelmatig digitaal samengekomen voor Bijbelstudie
en gezelligheid. Bij de 16+ behandelen we de geschiedenis van Daniël. We kunnen veel
leren van Daniël, hij was enorm trouw aan God. Al de dingen die we met elkaar bespreken,
die bouwt ons op als groep, en als individu. We leren van - en met elkaar.
In september is er een tiener uit gemeente gedoopt in de Reeuwijkse Plas. Geweldig om
ondanks het jaar dat we hebben dit te kunnen doen.
Er is contact geweest met verschillende Joodse instanties over de plaquette op de voordeur.
De Stichting Antisemitisme Preventie heeft contact gezocht met het verzoek om gebruik te
maken van de voormalige synagoge om leerlingen van scholen te ontvangen en e.e.a. te
leren over antisemitisme. We ondersteunen dit uiteraard van harte. Zelf hebben we al een
aantal jaren contact met Goudse scholen. Deze samenwerking is een mooie volgende stap.
Dit jaar zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten via een buurthuis bij ons in
de buurt. De mensen uit het buurthuis weten goed wat er speelt in de buurt en welke mensen
echt tekort hebben aan financiële middelen. Veelal zijn dit gezinnen die net niet in
aanmerking komen voor de voedselbank, maar daardoor echt een tekort ervaren. Het zal
nog wel even nodig zijn maar er is veel dankbaarheid bij de mensen die de spullen
ontvangen. Niet alleen de spullen worden gewaardeerd maar ook het gevoel dat er naar hen
wordt omgezien. Mooi om op die manier ook met je geloof bezig te zijn.
In het einde van het jaar hebben we de kerk opengesteld voor mensen van de buurt om
gewoon eens binnen te lopen. We hadden geflyerd in de buurt. Een aantal mensen heeft de
kerk bezocht en een kaarsje gebrand. Het was georganiseerd rondom eeuwigheidszondag.
De daarop volgende weken zijn we ook in de middag af en toe open geweest voor inloop.
We hebben een vlag gemaakt met OPEN KERK zodat men ziet dat de kerk open is.
Via de gemeente Gouda zijn we in contact gekomen met twee studenten van de Hogeschool
Utrecht die een bouwkundig en historisch onderzoek hebben gedaan aan ons kerkgebouw.
Op 14 december zal het Catharijneconvent in ons kerkgebouw een onderzoek doen naar de
religieuze inventaris. Daarmee wordt dit goed geregistreerd, bijvoorbeeld voor de
verzekering.
Al met al een bewogen jaar waar we Gods leiding mochten ervaren.

De kerkenraad van VEG Gouda
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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

VEG Gouda

rekening
2020

rekening
2019

begroting
2021

baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

8,449.72

€

11,204.30

€

16,980.00

Bijdragen gemeenteleden

€

49,156.91

€

54,935.05

€

54,110.00

€

10,899.91

€

1,517.00

€

1,140.00

€

68,506.54

€

67,656.35

€

72,230.00

Pastoraat

€

22,144.33

€

23,250.80

€

23,016.75

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€

2,405.60

€

6,203.05

€

4,447.00

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

1,414.19

€

2,268.12

€

1,490.00

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€

21,511.94

€

13,277.69

€

19,800.00

Overige eigendommen en inventarissen

€

6,853.74

€

8,346.82

€

8,300.00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€

204.00

€

200.36

€

1,210.00

Beheer en administratie, bankkosten en rente

€

11,212.83

€

10,962.63

€

11,607.90

Totaal lasten

€

65,746.63

€

64,509.47

€

69,871.65

Resultaat (baten - lasten)

€

2,759.91

€

3,146.88

€

2,358.35

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten
lasten

Toelichting 2020: i.v.m. corona zijn er minder kerkdiensten geweest, waardoor de kosten van de
kerkdiensten 1/3 van de begroting zijn. Ook de inkomsten bleven achter.
Door een bijdrage van de Bond (ruim 9.000 Euro) t.b.v. geluidsinstallatie is het resultaat gelijk.
Toelichting 2021: De geluidsinstallatie wordt aangeschaft en geïnstalleerd in de kerk.

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.
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9. Verklaring controle Jaarrekening en Administratie
Hierbij verklaart de kerkenraad / dag. bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Gouda, 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 woensdag 24 maart 2021 plaatsgevonden.

