HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE TERNEUZEN
Gegevens ten behoeve van de publicatieplicht voor ANBI-instellingen
RSIN: 813783987
Tenaamstelling:
Stichting tot behoud van de Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband Terneuzen
Postadres:
Zeldenrustlaan 10, 4535 GZ Terneuzen
Bestuurssamenstelling:
M. van Luik, voorzitter
P. Simons, secretaris
P. Vuik-Molenaar, penningmeester
Beloningsbeleid:
Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldigingen.
Er worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.
Geen zijn geen personen in loondienst.
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
en geldmiddelen aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Terneuzen ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in de
ruimste zin van het woord.
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 zorgdragen voor de geldwerving;
Het regelen van de wijze van gebruik van het kerkgebouw.
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 zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad.

Financiële verantwoording 2013:
Balans per 31 december 2013
Activa

Passiva
€

€
Vlottende activa
Vorderingen en
vooruitbetaalde posten
Liquide middelen
Aangehouden banktegoed en kasgeld

Eigen vermogen
Kapitaal

1.858

4.489
Reserves
Bestemingsreserve
4.254

Schulden op korte termijn
Te betalen schulden en
vooruitontvangen posten

_____
8.743

250

6.635
_____
8.743

Staat van baten en lasten over 2013
Lasten
Honoraria preekbeurten
Reiskosten preekbeurten
Huur kerkgebouw
Pastoraat
Diverse kosten

€
10.200
3.499
3.570
3.989
1.081
______
23.918

Levende gelden
Overige baten

Het resultaat over het boekjaar 2013 bedroeg: nihil
Nog in te vullen lasten in de staat van baten en lasten over 2013:
Nota predikantstraktementen € 750
Nota predikantspensioenen
€ 392
Nota vergoeding consulent
€ 437

Baten
€
10.765
13.183

______
23.918

