ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen
RSIN: 819225332
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Christelijke Afgescheiden Gemeente te Waddinxveen
Postadres: Koningin Wilhelminasingel 47 2741 VX Waddinxveen
Bestuurssamenstelling:
C. Rademaker
W. Slappendel
R.A. de Rooij
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, welke in eigendom worden overgedragen aan
de stichting, op een zodanige wijze dat de belangen van de Christelijke Afgescheiden Gemeente dan
wel de voorzetting daarvan, de Hersteld Hervormde Gemeente “Dorpstraat” , te Waddinxveen op
een evenwichtige wijze en overeenkomstig de grondslag van de stichting 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 toe behorende vermogenswaarden en (register)goederen duurzaam ter beschikking te
stellen aan de voornoemde gemeente ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in de ruimste
zin van het woord, al dan niet tegen een ten hoogste kostprijs dekkende vergoeding.
Uitgeoefende activiteiten:
- het beheren van de onroerende goederen te weten kerkgebouw en pastorie
Financiële verantwoording 2013:
- Saldo vaste activa
geleverd 31-12-2007 ter waarde van €1,00
WOZ waarde € 357.000
- Saldo vlottende activa per 31-12-2013 € 3.917
- Het totaal van de baten bedroeg in 2013: € 1.540
- Het totaal van de lasten bedroeg in 2013: Lasten kerkelijke gebouwen € 1.405
- Het resultaat van het boekjaar in 2013 bedroeg: € 135

