
 
 

ANBI informatie Hersteld Hervormde Vrouwenbond 
 
RSIN:  821205456 
 
Tenaamstelling: Hersteld  Hervormde Vrouwenbond 
 
Postadres: Spoorlaan 71, 3903 XS Veenendaal 
 
Bestuurssamenstelling: Mw. N. Schalkoort- Zijderveld , mw. A. Rijken - Ubak, mw. J.A. Coster- 
Heijstek , mw. P. Joppe- de Waard , mw. W.G. van Vlastuin- Wiersma, mw. A. van Ark- van de Steeg, 
mw. T. van Klinken- Roest. 
 
Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging,  ook worden geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. Wel wordt er een onkostenvergoeding verstrekt. 
 
Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk 
(www.hersteldhervormdekerk.nl).  Voor de statuten van de vrouwenbond, 
www.hersteldhervormdekerk.nl/vrouwenbond/Statuten 
 
Doelstelling:  De Bond stelt zich ten doel: 
 
a.  het stimuleren van het onderzoek van Gods Woord door middel van Bijbelstudies en het aandacht 
schenken aan ontwikkelingen op kerkelijk en maatschappelijk gebied; 
 
b.  de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven 
aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van haar doelstellingen; 
 
c.  het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen; 
 
d.  het bevorderen van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen; 
 
e.  het aandacht geven aan diverse onderwerpen, waarbij vrouwen nauw betrokken zijn, gezien in 
het licht van de Bijbel. 
 
Uitgeoefende activiteiten:  

- organiseren van een landelijke Bondsdag 
- organiseren van 2 toerustingsdagen 
- 4 keer per jaar een verslag van de vrouwenbond in Zicht op de Kerk 
- uitgave van Bijbelstudieboekjes 
- uitgave van Paas- en Kerstliturgie 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Financieel jaarverslag van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond over 2021 
 
Op 1 januari 2021 was ons bezit € 26.384,36            

In de maand januari werd geen contributie betaald door de aangesloten verenigingen,  vanwege 
het coronavirus, waardoor verenigingen weinig of geen bijeenkomsten konden beleggen.  

De verdere inkomsten waren van verkoop Bijbelstudieboekjes, fotokaarten en collecte . 

Totaal waren de inkomsten € 9.027,50 
  

De uitgaven waren voor de Bondsdag, Huishoudelijke vergadering, reiskosten, Zicht op de kerk, 
administratiekosten, drukkosten Bijbelstudieboekjes, materialen voor de fotokaarten, bankkosten 
en overige kosten 

Totaal waren de uitgaven € 17.081,74    

 

Dat betekent dat we hadden aan: 

Inkomsten                                      €   9.027,50 

Uitgaven                                         € 17.081,74    

Totaal                                           - €   8.054,24 

 

Bezit per 1 jan. 2021                     € 26.384,36            

Totaal bezit per 31 dec.               € 18.330,12 

Met daarnaast                    €      709,75     aan voorraden 

 

 

1e penningmeesteresse HHV 
W. van Vlastuin- Wiersma  


