
ANBI informatie Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk 
 
RSIN: 813534215 
 
KvK-nummer: 32104199 
 
Tenaamstelling: Stichting Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde Kerk 
 
Postadres: Vendelier 51 D, 3905 PC  Veenendaal (bureau@hhk.nl) 
 
Bestuurssamenstelling: S.L. Visser, R.O. de Boer, W. van Grootheest, G. de Best, H. Rijken. 
 
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. 
 
Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk 
(www.hhk.nl). 
 
Doelstelling: De stichting kerkelijk bureau heeft als doelstelling de hersteld hervormde kerk , de 
hersteld hervormde gemeenten en de verschillende door deze kerk of gemeenten in het leven 
geroepen kerkelijke lichamen, van dienst te zijn door middel van uitvoering en advisering en verlenen 
van bijstand op organisatorisch, administratief en financieel terrein.   
 
Uitgeoefende activiteiten: 
- ondersteuning van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk en haar commissies,  en 

werkgroepen en stichtingen; 
- het voeren van administratie en het verzorgen van secretariële ondersteuning en het verrichten 

van overige ondersteunende werkzaamheden van de generale synode van de Hersteld 
Hervormde Kerk, en haar commissies,  en werkgroepen en stichtingen; 

- het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de stichting; 
- het zorgdragen voor de geldwerving; 
- het beheren van de goederen waaronder gelden en andere vermogensbestanddelen van de kerk; 
- het uitgeven van kerkelijke publicaties, waaronder het kerkbad en ledeninformatieblad en 

zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad; 
- het uitvoeren van het personeelsbeleid. 
 
Financiële verantwoording 2021, waarin begrepen de werkzaamheden en taken van het Kerkelijk 
Bureau, Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen en de Commissie Opleiding en Vorming en 
Jeugdwerk en Zending en Evangelisatie en Israël. 
Balans: Activa: Vaste activa € 892.312; Vlottende activa € 4.433.117. Passiva: Eigen Vermogen  
€ 4.995.334; Kortlopende schulden € 330.095. 
Het totaal van de Baten bedroeg in 2021: Bijdragen gemeenten € 605.234, collecten en giften  
€ 1.365.649, overige opbrengsten € 812.693, totaal baten  € 2.783.576. 
Het totaal van de Lasten bedroeg in 2021: Personeelskosten € 1.001.972; afschrijvingen € 28.063; 
huisvestingskosten € 83.649; kantoorkosten € 77.247; vergaderkosten en kosten bijeenkomsten  
€ 61.017; verwervings- en publiciteitskosten € 50.118; administratie- en beheerkosten € 30.835;  
uitvoeringskosten € 250.538; algemene kosten € 9.626; doorbelaste kosten -€ 102.988; uitkeringen 
aan noodlijdende gemeenten en personen € 158.838; projectgebonden kosten € 619.444; overige 
lasten € 236.285. Totaal lasten € 2.504.643.  
Het resultaat van het boekjaar 2021 bedroeg € 278.933; Financiële baten en lasten -€ 7.518. 
Resultaat boekjaar € 271.414. 


