
ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente “Elim” te Urk 
 
RSIN: 
813684432 
 
Tenaamstelling:  
Nederlandse Hervormde (Gereformeerde) Stichting voor Evangelisatie 
 
Postadres:   
De Reede 11, 8321 DE  Urk 
 
Bestuurssamenstelling:  
H.J. Kaptijn, voorzitter 
J. Snoek, secretaris 
K. Korf, penningmeester 
J. Baarssen 
J. Post 
J. Visser 
 
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: 
Het doel der stichting, is het oprichten en in stand houden van één of meer gebouwen, geschikt tot 
het  houden van openbare godsdienstoefeningen, het geven van catechetisch onderwijs en de 
bevordering van de samenleving en samenwerking, van die leden der  
Nederlandsche Hervormde Kerk in Urk en de naaste omgeving, die instemmen met de grondslag, in 
artikel 2 genoemd, teneinde daardoor te arbeiden aan  de bloei van de Nederlandsche Hervormde 
Kerk. 
 
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 2017: 
Het totaal van de baten bedroeg in 2017:    €  106.654,16 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2017:  
Kosten pastoraat en beheer   €  47.883,10 
Lasten kerkelijke gebouwen    €  14.522,61 
Overige kosten     €    6.728,83 
Afschrijvingen      €  32.570,00 
Samen        € 101.704,54 
        __________ 
Het resultaat van het boekjaar in 2017 bedroeg:   €     4.949,62 
 
 
Financiële verantwoording 2018: 
Het totaal van de baten bedroeg in 2018:   € 109.181,66 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2018:  
Kosten pastoraat en beheer   €  46.814,38 
Lasten kerkelijke gebouwen    €  19.914,20 
Overige kosten     €    5.330,40 
Afschrijvingen      €  32.869,00 
Samen        € 106.304,09 
        __________ 
Het resultaat van het boekjaar in 2018 bedroeg:   €     2.877,57 
 
 
Financiële verantwoording 2019: 
Het totaal van de baten bedroeg in 2019:    € 113.988,60 
 
Het totaal van de lasten bedroeg in 2019:  
Kosten pastoraat en beheer   €  48.091,60 
Lasten kerkelijke gebouwen    €    6.804,92 
Overige kosten     €    6.792,43 
Afschrijvingen      €  33.946,00 
Samen        €   95.634,95 
        __________ 
Het resultaat van het boekjaar in 2019 bedroeg:   €   18.353,95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Balans    
 
            31-12-2019        31-12-2018       31-12-2017 
Activa 
Materiële vaste activa   592.253 626.199 640.947 
Liquide middelen     48.407   11.771      8.900 
Vorderingen      10.734   10.896   12.238 
     -----------  ---------- ---------- 
     651.394 648.866 662.085 
 
Passiva   
Stichtingsvermogen   401.091 382.965 380.088 
Hypotheek    203.983 210.403 217.338 
Leningen o/g      44.000   53.700   64.400 
Kortlopende schulden          2.320       1.798           259 
     ------------ ----------- ----------- 
     651.394  648.866 662.085  
 
 
    


