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.
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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 Vrije Evangelische Gemeente Gouda 2018
Leden, vrienden en kinderen
Op 31 december 2018 telde de Vrije Evangelische Gemeente in Gouda: 59 leden, 31 vrienden en 27
kinderen.
Kerkenraad
Kerkenraadsvergaderingen vinden in principe om de vier weken op maandagavond plaats en zo nodig
vaker. De wet op de privacy en de veranderingen voor onze gemeente die daarmee samenhangen
hebben voor veel hoofdbrekens gezorgd. De pastorale zorg en noden vroegen ook een groot deel van
onze aandacht dit jaar.
De kerkenraad heeft de taken van “Visie & Vorming” overgenomen. De commissie die dit voorheen
deed is opgeheven. Nu is de kerkenraad de bedenker van het jaarthema, de initiatiefnemer voor
scholing voor de gemeente en de ontwikkelaar voor visie en beleid voor de toekomst. In 2018 hield de
kerkenraad daarom twee keer een bezinnings-dag om voldoende tijd en aandacht aan deze taken te
kunnen besteden.

Diensten
Drie diensten werden gehouden over het thema “Open Huis”, één dienst over het thema “De Heilige
Geest”, één dienst over het thema “LHBT” en één keer over het thema: “De Heiligheid van God”. Vier
seniorendiensten werden op zondagmiddagen gehouden. Tijdens deze diensten vieren we altijd met
elkaar het Heilig Avondmaal en eten we samen na afloop een broodmaaltijd. Eén kinderdienst en een
jeugddienst waren naast de Micha- en Israëlzondag bijzondere diensten, naast de Dankdag en de
diensten op de christelijke feestdagen. Er waren geen doop of belijdenisdiensten.
Gebouwen en omgeving
De renovatie van het jeugdhonk is bijna afgerond. Door de Commissie van Beheer en met hulp van
diverse mensen is er hard gewerkt aan de verbouwing en is er al iets heel moois neergezet. De VEJO
beschikt daardoor straks over een geschikte ruimte om met elkaar te kunnen ontspannen en te
kunnen leren en groeien in het geloof.
De ICU gemeente maakt op zondagmiddag geen gebruik meer van ons kerkgebouw. Doordat hun
gemeente sterk groeide, hadden zij een groter gebouw nodig en vonden deze elders in Gouda.
In april werd ons kerkgebouw weer open gesteld tijdens de “Open Joodse Huizen dag” en de “Open
Monumentendag” in september. We mochten tijdens deze dagen weer veel bezoekers ontvangen in
ons kerkgebouw. Studenten van scholengemeenschap “De Goudse Waarden” kwamen panelen
overhandigen die zij hadden gemaakt in het kader van een project over het Jodendom. Deze panelen
werden in de kerk opgehangen en zullen elk jaar gebruikt worden tijdens bovengenoemde
openstellingen.
De houten panelen buiten, bij de ingang van de kerk aan de voorkant, zijn helaas ontvreemd. In de
tuin, naast het Visnet, is een degelijke houten statafel gemaakt. De kosterswoning bleef dit jaar
verhuurd.
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Bijbelstudies
Op verschillende dinsdagavonden werd er door onze gemeentelijk werker Bijbelstudie gegeven. In het
eerste deel van het jaar over het thema “Open Huis” en in het tweede deel over de Heiligheid van
God”. De bidstond voor de gemeente vond tweewekelijks plaats. Er zijn 4 huisgroepen die op
verschillende plaatsen en avonden samenkwamen.
Jeugdwerk
Een nieuwe start is gemaakt voor de 12 plus met tienerbijbelkring en gebruikt de methode Follow Me.
De Bijbelstudie 16 plus is gestart met het tweede seizoen Follow Me Next. Daarnaast is er voor de
jongeren elke 2 weken een VEJO avond. Soms zijn het vooral avonden om bij te kletsen, een andere
keer hebben we een spel met thema of gaan we in gesprek met elkaar aan de hand van een
Bijbeltekst. We vinden het bovenal van belang dat we elkaar ontmoeten. Voor de kinderen in de
basisschoolleeftijd is er tijdens de dienst op zondag Alkimoko. Hier wordt gezongen, gebeden, een
verhaal verteld en is er aandacht voor de kinderen zelf. Voor kinderen in de crècheleeftijd is er opvang
beschikbaar. Hier is een aantal keren gebruik van gemaakt.
Activiteiten
Dit waren de activiteiten: klus- en schoonmaakdagen, kerstkaartenactie van de jeugd, de
kerstpakketten actie voor het buurthuis, VEJO Kampus (thema: in vuur en in vlam voor Jezus), de
“Open monumentendag”, het gemeente-uitje met een fietstocht naar het streekmuseum in Reeuwijk,
de Dorcas voedselpakkettenactie, mannendagen, vrouwenochtenden, gemeenteavonden,
ledenvergadering, rozen uitdelen op Valentijnsdag, de fancy fair, Stamppotavonden en nog meer.
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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

Begroting

Rekening

Rekening

2018

2018

2017

Baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

9.831,00

€ 11.071,14

€

Bijdragen gemeenteleden

€

59.243,40

€ 59.210,80

€ 59.141,60

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

1.520,00

€

€

€

70.594,40

Pastoraat

€

26.658,88

€ 26.719,50

€ 26.436,73

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk

€

6.052,00

€

6.184,20

€

5.757,82

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

2.908,00

€

2.263,01

€

1.753,51

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€

15.250,00

Salarissen (koster, organist e.d.)

€

550,00

Beheer en administratie, bankkosten en rente

€

11.803,72

Overige eigendommen en inventarissen

€

9.528,00

€

72.750,60

€

-2.156,20

Totaal baten

1.895,00

€ 72.176,94

9.977,46
6.125,00

€ 75.244,06

Lasten

Totaal lasten

Resultaat (baten - lasten)

€ 13.380,44

€ 16.623,19

€

€

195,52

336,88

€ 11.367,12

€ 11.565,39

€

€

8.704,61

9.622,02

€ 68.814,40

€ 72.095,54

€

€

3.362,54

3.148,52

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.

