ANBI informatie Stichting Vermogensbeheer Hersteld Hervormde Gemeente Herkingen
RSIN: 824143450
Tenaamstelling: Stichting Vermogensbeheer Hersteld Nederlandse Hervormde Gemeente te
Herkingen
Postadres: (scriba) J. Looij St. Elizabethstraat 9 3247BC Herkingen
Bestuurssamenstelling: voorletters en achternaam van de bestuursleden.
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 duurzaam ter beschikking stellen van vermogenswaarden en (register)goederen en geldmiddelen
aan de Hersteld Hervormde Gemeente te Herkingen ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk
werk in de ruimste zin van het woord.
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 2018:
- Samenvatting van de balans 2018
- Samenvatting van staat van baten en lasten:
Het totaal van de baten bedroeg in 2018: Bijdragen levend geld € 0,00 overige baten € 0,00 totaal
baten € 0,00
Het totaal van de lasten bedroeg in 2018: Lasten kerkelijke gebouwen € 0,00 afschrijvingen € 0,00
pastoraat € 0,00 verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 0,00 salarissen € 0,00 kosten beheer en
administratie € 0,00 overige lasten, totaal lasten € 0,00
Het resultaat van het boekjaar in 2018 bedroeg: € 0,00

