
 
 

ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Zuilichem-Brakel 
 

RSIN: 819270489 
 
Nummer Kamer van Koophandel: 11059122 
 
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband te Zuilichem 
 
Postadres: Molensteeg 24, 5306AD Brakel 
 
Bestuurssamenstelling: Dhr. A. Duijzer (voorzitter), Dhr. C.H. Mans, Dhr. T. van der Ree Doolaard 
(penningmeester), Dhr. J.G. Hendriks van Warbij, Dhr. K. v/d Linden en  J.G. Pippel. 
 
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 Zuilichem-
Brakel 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 Zuilichem-Brakel 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: 
- het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente; 
- het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
- het zorg dragen voor de geldwerving; 
- het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten dienste van 

de gemeente; 
- het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen van de 

gemeente; 
- het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers; 
- het zorg dragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad; 
- het uitvoeren van het personeelsbeleid. 
 
Financiële verantwoording over het jaar 2021: 
Balans:   
Activa: Vaste activa € 1.715.920,10; Vlottende activa € 71.080,52. 
Passiva: Eigen Vermogen € 641.446,16; Bestemmingsreserves € 794.621,51; Langlopende schulden 322.200,-; 
Kortlopende schulden € 28.732,95 
 
Het totaal van de baten bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 150.724,68; overige baten; € 0,- totaal baten € 
150.724,68. 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Lasten kerkelijke gebouwen € 22.797,-; aflossingen € 33.050,-; rente € 
6.139,-; pastoraat € 24.112,28; verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 15.026,-; salarissen € 39.958,-, kosten 
beheer en administratie € 0,-; overige lasten € 6.295,99; totaal lasten € 147.378,27. 
 
Het resultaat van het boekjaar in 2021 bedroeg: € 3.346,41. 


