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ANBI-transparantie informatie 
Stichting Predikantstraktementen 

Hersteld Hervormde Kerk 

A. Algemene gegevens  

 
Naam ANBI:  

 
Stichting Predikantstraktementen Hersteld Hervormde 
Kerk 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

0318 – 50 55 41  

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

813122211 

KvK-nummer: 32102305 

E-mail:  bureau@hersteldhervormdekerk.nl  

Adres:  Vendelier 51 D  

Postcode:  3905 PC  

Plaats:  Veenendaal 
 
B. Samenstelling bestuur. 

 
Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 bestuurders. En beschikken over deskundigheid inzake 
de werkzaamheden betreffende de doelstelling van de stichting. Het aantal dienstdoende 
predikanten in het bestuur bedraagt ten hoogste twee. De bestuurders worden benoemd voor 
een periode van vier jaar en zijn ten hoogste twee maal herbenoembaar. 
 
- R.O. de Boer (voorzitter) 
- W. van Grootheest (penningmeester) 
- H. Rijken (secretaris) 
- ds. H. van der Ziel 
- ds. W. Schinkelshoek 
 
C. Doelstelling/visie. 

De stichting heeft ten doel zorg te dragen voor de uitbetaling van traktementen aan de 
predikanten van de Hersteld Hervormde Kerk die in één van de gemeenten van de Hersteld 
Hervormde Kerk in het ambt zijn bevestigd, één en ander in de ruimste zin van het woord. 

D. Beleidsplan. 

In deze stichting is de centrale betaling van de periodieke verhogingen, alsmede de uitbetaling van 
de jubileumuitkeringen aan predikanten die een 25- of 40-jarig ambtsjubileum mogen herdenken, 
ondergebracht. 
De inkomsten van de Stichting Predikantstraktementen worden grotendeels bepaald volgens een 
omslagstelsel dat van toepassing is voor alle hersteld hervormde gemeenten. De hoogte van de 
afdracht wordt bepaald op basis van een, door de classes vastgestelde, omvang van de 
predikantsplaats. Door hantering van deze methodiek draagt in principe elke gemeente een 
evenredig deel van de financiële lasten (solidariteitsbeginsel). Uitvoerende werkzaamheden ten 
behoeve van de stichting worden gedaan door het Kerkelijk Bureau van de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
 
 

 E. Beloningsbeleid. 
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De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

F. Verslag Activiteiten. 

In het afgelopen verslagjaar zijn de activiteiten uitgevoerd conform de doelstelling en het 
beleidsplan van de stichting. Het stichtingsbestuur heeft hiervan, in overeenstemming met de 
kerkordelijke bepalingen, verslag gedaan aan de diverse kerkelijke organen. Het jaar 2019 werd 
met een tekort van € 41.897 afgesloten. Conform het bestuursbesluit zal dit tekort ten laste van de 
overige reserves worden gebracht. Gezien het geringe financiële risico acht het bestuur een 
geleidelijk afname van de reserves verantwoord. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. En vertonen een grote mate van continuïteit vanwege een stabiel 
deelnemersbestand en langlopende overeenkomsten met (pensioen)verzekeraars. In de kolom 
begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting + Balans.  

Onderstaande 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 voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

  Begroting rekening rekening 
  2021 2021 2020 

baten     
      

Omslag periodieke verhogingen € 878.120 € 874.219 € 829.038 

Overige baten - € 240 € 240 

totaal baten (a) € 878.120 € 874.460 € 829.278 

      
lasten     

Uitkeringen € 861.870 € 839.154 € 809.969 

Overige lasten € 49.750 € 58.826 € 50.872 

totaal lasten (b) € 911.620 € 897.980 € 860.841 

      
financiele baten en lasten     

Rentebaten € 0 € 0 € 7 

Rentelasten € 0 € 63 € 64 

totaal financiele baten en lasten (c) € 0 -€ 63 -€ 57 

      

Resultaat (totaal a-c) -€ 33.500 -€ 23.583 -€ 31.619 
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BALANS 

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Vlottende activa 16.750 40.709 

Liquide middelen 2.749 10.383 

 19.499 51.092 

 

PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Eigen vermogen -33.538 -9.955 

Kortlopende schulden 53.037 61.047 

 19.499 51.092 

 
 


