ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Zuilichem - Brakel
RSIN: 819270489
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Nederlandse Hervormde Gemeente in hersteld verband te Zuilichem
Postadres: Molensteeg 24, 5306AD Brakel
Bestuurssamenstelling: Dhr. A. Duijzer (voorzitter), Dhr. C.H. Mans, Dhr. J.P. van Honk, Dhr. T. van der
Ree Doolaard (penningmeester), Dhr. J.G. Hendriks van Warbij, Dhr. K. v/d Linden en J.G. Pippel.
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 verkrijgen en beheren van goederen en gelden om het gemeentelijk kerkelijk werk, in
de ruimste zin van het woord, van de Hersteld Hervormde Gemeente te Zuilichem – Brakel zo goed
mogelijk te behartigen. Dit alles zonder winstoogmerk.
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 zorg dragen 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 zorg dragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad;
- het uitvoeren van het personeelsbeleid.
Financiële verantwoording 2018:
Het totaal van de baten bedroeg in 2018: Bijdragen levend geld € 150.801,- overige baten € 0,- totaal
baten € 150.801,Het totaal van de lasten bedroeg in 2018: Lasten kerkelijke gebouwen € 18.026,- aflossingen € 36.300,rente € 10.689,- gemeentewerk € 2.648,- verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 14.757,- pastoraat €
47.408,- kosten beheer en administratie € 0,- doorbetaalde collecten met een bestemming € 8.959,overige lasten € 11.295-, totaal lasten € 150.082,Het resultaat van het boekjaar in 2018 bedroeg: € 719,- positief
Balansgegevens per 31 december 2018:
Activa: Onroerende goederen € 1.679.170 Liquide middelen en vorderingen op korte termijn € 63.215
Passiva: Eigen Vermogen € 505.834 Bestemmingsreserves € 803.293 Leningen en schulden op korte
termijn € 433.258

