
 
ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervomde Gemeente Barendrecht  

 
RSIN: 813985808 
 
Nummer Kamer van Koophandel: 24369584 
 
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervomde Gemeente Barendrecht 
 
Postadres: Oranjestraat 42, 2991CL Barendrecht 
 
Bestuurssamenstelling:  
Dhr. E. Morren (penningmeester) 
Dhr. A. Snijders (algemeen bestuurslid) 
Dhr. H. van Streijl (voorzitter) 
 
Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt.  
 
Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk 
(www.hersteldhervormdekerk.nl).  
 
Doelstelling: 
Het verkrijgen, beheren en administreren van, alsmede het beschikken over, vermogenswaarden inclusief 
(register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen van de Hersteld Hervormde Gemeente te 
Barendrecht op een evenwichtige wijze worden behartigd en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; anders dan met enig winstoogmerk de 
aan haar toebehorende vermogenswaarden en (register)goederen duurzaam ter beschikking te stellen aan 
de Hersteld Hervormde Gemeente te Barendrecht ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in de 
ruimste zin van het woord, al dan niet tegen een ten hoogste kostprijsdekkende vergoeding. 
 
Uitgeoefende activiteiten: 
 

Binnen de kerkelijke gemeente HHG Barendrecht worden met het vermogen van de Stichting 

Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Barendrecht de volgende activiteiten uitgeoefend:  

 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende 

gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele 

taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van 

kerkvoogden en het college van diakenen Binnen de kaders van hun verantwoordelijkheid waken zij over 

de financiële stabiliteit van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan 

kerkenraad en gemeente. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan. De 

kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid over de activiteiten die er in de gemeente plaatsvinden. 

De wekelijkse activiteiten die plaatsvinden zijn: openbare erediensten, catecheseonderwijs, 

verenigingsleven, bijeenkomsten voor jongeren en ouderen, Bijbellezingen, Bijbelkring, 

evangelisatieprojecten, diaconale zorg, etc. Veel activiteiten worden ontplooid met medewerking van 

gemeenteleden. 



 
 
 
Financiële verantwoording over het jaar 2021: 
 
Balans:   
Activa: Vaste activa € 0; Vlottende activa € 585.049 
Passiva: Eigen Vermogen € 477.127; Langlopende schulden € 94.100; Kortlopende schulden € 13.822 
 
Het totaal van de baten bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 119.668; overige baten; € 6.342 totaal 
baten € 126.010 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Lasten kerkelijke gebouwen € 2.791; afschrijvingen € 0,00; 
pastoraat € 43.143; lasten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 7.391; verplichtingen en kerkelijk 
bijdragen € 14.839; doorbetaalde collecten met een bestemming € 3.573; salarissen € 0,00, kosten beheer 
en administratie € 770; rentelasten en bankkosten € 4.286; kosten voorbereiding nieuwbouw € 24.941; 
overige lasten € 1.503; totaal lasten € 103.237. 
 
Het batig saldo van het boekjaar in 2021 bedroeg: € 22.772. 


