ANBI- TRANSPARANTIE GEGEVE NS VAN DE H ERSTELD H ERVORMD E
K ERK , WAARIN BEGREPEN DE G ENERALE D IACONALE C OMMISSIE ,
EN GENERALE FINANCIË N .
A. A L G E M E N E G E G E V E N S
Naam ANBI:

Hersteld Hervormde Kerk

Telefoonnummer:

0318-505541

RSIN/Fiscaal nummer:

821250668

Website adres:

www.hhk.nl

E-mail:

bureau@hhk.nl

Adres:

Vendelier 51-D

Postcode:

3905 PC

Plaats:

Veenendaal

Postadres:

Vendelier 51-D

Postcode:

3905 PC

Plaats:

Veenendaal

De Hersteld Hervormde Kerk is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid
krachtens artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het statuut (kerkorde) van de
Hersteld Hervormde Kerk is dit in artikel 19 lid 6 van ordinantie 16 vastgelegd. Krachtens
de kerkorde (artikel I lid 1) ziet de kerk: “(…), overeenkomstig haar belijdenis als
openbaring van de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk. (…).“
De kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk bevat onder meer bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor kerkleden, de
landelijke kerk, gemeenten, diaconieën, colleges van kerkvoogden en andere onderdelen
van de kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde
van de Hersteld Hervormde Kerk.
B. SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de Hersteld Hervormde Kerk ligt bij de Generale Synode die wordt
gevormd door ambtsdragers die afgevaardigd zijn uit de classicale vergaderingen. De
Generale Synode telt 49 leden, het dagelijks bestuur wordt gevormd door het zgn. BreedModeramen van de Generale Synode dat bestaat uit acht leden.
De kerk wordt zowel in als buiten rechte tegenover derden in vermogensrechtelijke
aangelegenheden, voorover niet van diaconale aard, gebonden door de handtekeningen
van de voorzitter en secretaris van de commissie toezicht en financiën. De commissie
toezicht en financiën is een orgaan van bijstand van de generale synode.
De kerk wordt zowel in als buiten rechte tegenover derden in vermogensrechtelijke
aangelegenheden, voor zover van diaconale aard, gebonden door de handtekeningen van
de voorzitter en secretaris van de generale diaconale commissie. De generale diaconale
commissie is een orgaan van bijstand van de generale synode.
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C. D O E L S T E L L I N G / V I S I E
De Hersteld Hervormde Kerk verwoordt in de eerste artikelen van de kerkorde wat zij
gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar
kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1)

2)

3)

De Hersteld Hervormde Kerk is overeenkomstig haar belijdenis openbaring van
de ene heilige katholieke of algemene christelijke kerk en bestaat uit al de
Hersteld Hervormde gemeenten, alsmede de in haar verband opgenomen
Hersteld Hervormde gemeenten buiten Nederland en haar classes.
In dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als de bron der prediking en
enige regels des geloofs doet de gehele kerk, ook in haar ambtelijke
vergaderingen, in gemeenschap en in overeenstemming met de belijdenis der
vaderen, en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor het heden, zich
strekkende naar de toekomst van Jezus Christus, belijdenis van de Drieënige God
zoals Hij Zichzelf in Zijn Woord heeft geopenbaard.
De kerk is, naar het bevel en voorbeeld van Christus, geroepen om aan alle
mensen en machten het evangelie te verkondigen, betuigende de bekering tot
God en het geloof in Jezus Christus.

D. B E L E I D S P L A N
Van toepassing is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Een beleidsmatige
samenvatting hiervan is te vinden via deze link:
http://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkelijke-regelingen/kerkorde
E. BELONINGSBELEID
De beloning van de medewerkers in loondienst, kerkelijk werkers en functionarissen ten
dienst van de verschillende organen van bijstand en het kerkelijk bureau, is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Hersteld Hervormde Kerk’ die te raadplegen is op de
website van de Hersteld Hervormde Kerk.
Leden van de generale synode, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. V E R S L A G A C T I V I T E I T E N
De generale synode heeft in het bijzonder tot taak leiding te geven -met name ook door
middel van haar breed moderamen en geadviseerd door haar organen van bijstand- aan
het leven en werken van de kerk op de verschillende arbeidsvelden zoals dat door de
kerkorde bepaald is.
G. V O O R G E N O M E N B E S T E D I N G E N
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over
de voorgaande jaren. Onder H. is een overzicht te vinden van de staat van baten en lasten
over voorgaande jaren en de begroting voor dit jaar.
H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING
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Zoals onder B weergegeven wordt de kerk in en buitenrechte vertegenwoordigd door
verschillende commissies. In overeenstemming hiermee is hieronder een financieel
overzicht van de generale financiën en de generale diaconale financiën weergegeven.
De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De generale financiën van de kerk betreffen: - activiteiten landelijk kerkelijk bureau, (stimulerings)fonds FNGP, - opleiding en vorming predikanten, - jeugdwerk (HHJO), zending (ZHHK), - commissie evangelisatie, - commissie Israël.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
GENERALE FINANCIËN VA N DE HERSTELD HERVORMDE KERK
Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

Baten
Bijdragen gemeenten
Collecten en giften
Opbrengsten publicaties
Overige opbrengsten
Financiële baten
Totaal baten (a)
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Vergaderkosten en
bijeenkomsten
Verwerving, en publiciteit
Administratie en beheer
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Doorbelaste kosten
Ondersteuning en stimulering
gemeenten
Kosten publicaties
Project gebonden kosten
Totaal lasten (b)

€ 588.500
€ 1.243.000
€ 201.000
€ 304.000
€ 5.900
€ 2.342.400

€ 597.142
€ 1.430.906
€ 212.932
€ 793.429
€ 3.522
€ 3.037.931

€ 592.547
€ 1.523.480
€ 216.900
€ 519.548
€ 3.609
€ 2.856.084

€ 1.031.950
€ 43.800
€ 82.000
€ 81.500

€ 794.228
€ 39.721
€ 79.772
€ 79.543

€ 890.933
€ 29.540
€ 84.176
€ 72.299

€ 70.000

€ 65.394

€ 74.501

€ 83.000
€ 27.500
€ 263.212
€ 20.750
- € 125.000

€ 60.681
€ 30.274
€ 286.219
€ 11.061
- € 160.892

€ 57.412
€ 20.498
€ 283.854
€ 12.131
- € 149.140

€ 145.000

€ 131.322

€ 65.596

€ 216.000
€ 497.150
€ 2.436.862

€ 210.713
€ 552.835
€ 2.180.871

€ 221.953
€ 464.716
€ 2.128.469

GENERALE DIACONALE FI NANCIËN
Begroting
2018

Rekening
2018

Rekening
2017

Baten
Diaconaal quotum
Giften en bijdragen
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€ 87.000
€ 150.000

€ 87.314
€ 457.768

€ 86.570
€ 252.929

3

Bijdragen voor speciale acties
noodhulp
Financiële baten
Totaal baten (a)

PM

€ 216.486

€ 148.640

€ 1.500
€ 238.500

€ 1.110
€ 762.678

€ 1.630
€ 489.769

Lasten
Bestedingen en afdrachten
Algemene kosten
Totaal lasten (b)

PM
€ 62.450
€ 62.450

€ 399.559
€ 54.585
€ 454.144

€ 430.352
€ 59.218
€ 489.750
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