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Hersteld Hervormde Kerk 

 

A. Algemene gegevens  

 
Naam ANBI:  

 
Stichting Waarborgfonds Hersteld Hervormde Kerk 

Telefoonnummer:  0318 – 50 55 41  
RSIN/Fiscaal nummer:  815071000 
KvK-nummer: 32111665 
E-mail:  bureau@hersteldhervormdekerk.nl  
Adres:  Vendelier 51 D  
Postcode:  3905 PC  
Plaats:  Veenendaal 
 
B. Samenstelling bestuur. 

 
- S.L. Visser (voorzitter) 
- R.O. de Boer 
- H. Rijken 
- W. van Grootheest 
- D. de Blois (penningmeester) 
 
C. Doelstelling/visie. 
 
a. het verstrekken van financiële waarborgen en contante waarborgen aan kredietverschaffers, 

samenhangende met door kredietverschaffers verstrekte leningen aan personen verbonden aan- en 
lichamen van de Hersteld Hervormde Kerk; 

b. indien en voor zover daartoe gelden door derden aan de stichting beschikbaar zijn gesteld, het 
verstrekken van investeringssubsidies en geldleningen aan de in sub a bedoelde lichamen en 
personen ten behoeve van het aankopen, stichten, uitbreiden of verbeteren van kerken, kerkelijke 
gebouwen of pastorieën. 

D. Beleidsplan. 

Het beleid is er op gericht de stichting dienstbaar te stellen aan de hersteld hervormde gemeenten en 
personen die hieraan verbonden zijn. Zodat op een financieel verantwoorde wijze de Woordverkondiging 
en het gemeentewerk gefaciliteerd kan worden. 

 
 E. Beloningsbeleid. 

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.   

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het 
werk van de stichting vertoont een grote mate van continuïteit. Gezien de aard van de stichting wordt er 
geen begroting opgesteld.   

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

De baten en lasten van de stichting bestaan uit de renteopbrengsten en rentelasten en bankkosten.   
 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 en 2020     

       

 jaarrekening 2021 jaarrekening 2020 

  €  € 

     

Baten     

Rentebaten leningen  586  1.258 

Rentebaten overige  0   0 

Totaal baten  586   1.258 

     

Lasten     

Rentelasten leningen  509  1.579 

Bankkosten  63  64 

Correctie rekening courant  0  0 

Totaal lasten  572   1.643 

      

Saldo baten minus lasten  14   - 385 

 
 

 



BALANS 

ACTIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Vaste activa 91.625 96.875 

Vlottende activa 0 0 

Liquide middelen 1.938 1.674 

 93.563 98.549 

 
PASSIVA 31 december 2021 31 december 2020 

 € € 

Eigen vermogen 3.558 3.544 

Vreemd vermogen 90.000 95.000 

Kortlopende schulden 5 5 

 93.563 98.549 

 


