ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Arnemuiden
RSIN: 813135060
Tenaamstelling:

Stichting Vermogensbeheer HHG Arnemuiden

Postadres:

Van Cittersweg 2r
4341RC ARNEMUIDEN

Bestuurssamenstelling:.
Voorzitter

H. Cazant

Secretaris
P.C. Ventevogel

Lid
W.P.L. Minnaard
P. Ventevogel

Penningmeester
B. Driece

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen,
voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve
arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele)
gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld
Hervormde Kerk.
Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk
(www.hersteldhervormdekerk.nl).
Doelstelling:
De stichting heeft tot doel: het verkrijgen, beheren en administreren van, alsmede het beschikken
over vermogenswaarden inclusief (register)goederen, op een zodanige wijze dat de belangen
van de Gemeente 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.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door, anders dan met enig winstoogmerk,
de aan haar toebehorende vermogenswaarden en (register)goederen duurzaam ter beschikking te
stellen aan de Gemeente ten behoeve van het Gemeentewerk in de ruimste zin van het woord, al
dan niet tegen een ten hoogste kostprijs dekkende 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 zorgdragen 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 zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad;
- het uitvoeren van het personeelsbeleid.

Financiële verantwoording 2018:
-

Samenvatting van de balans 2018

Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa

€ 1.114.689,00

Vlottende activa
Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

€
€

Totaal vlottende activa

€ 1.160.921,00

Passiva
Stichtingsvermogen
Voorzieningen groot onderhoud

€
€

323.358,00
35.800,00

Langlopende schulden
Totaal langlopende schulden
Kortlopende schulden

€
€

771.302,00
30.461,00

Totaal passiva

€ 1.160.921,00

0,00
46.232,00

-

Samenvatting van staat van baten en lasten:

Het totaal van de baten bedroeg in 2018:

Bijdragen levend geld
Overige baten
Totaal baten

€
€
€

118.500,00
1.088,00
119.588,00

Het totaal van de lasten bedroeg in 2018:
Lasten kerkelijke gebouwen
Afschrijvingen
Erediensten
Salarissen, verplichtingen en kerkelijk bijdragen
Kosten beheer en administratie
Overige lasten,
Totaal lasten

€
€
€
€
€
€
€

40.966,00
33.286,00
20.692,00
39.558,00
1.079,00
5.802,00
141.383,00

Het resultaat van het boekjaar in 2017 bedroeg:

€

-21.795,00

