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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: De Vrije Evangelische Gemeente Den Helder bestaat als een vrije zelfstandige vereniging van gelovigen in Christus Jezus. 
We geloven in één God, oneindig volmaakt, bestaande als drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. 
De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad, bestaande uit minstens vier ouderlingen en twee diaken. 
Van de leden van de kerkenraad, de predikant (indien ingevulde functie) uitgezonderd, stellen jaarlijks twee hun plaats beschikbaar, doch zij zijn herkiesbaar. De herkozen en nieuw gekozen leden worden onderaan het rooster van aftreden geplaatst, behalve wanneer het een tussentijdse vacature betreft. In dat geval komt het nieuw gekozen lid op de plaats te staan van degene die hij of zij vervangt.
Huidig bestuur; 5 Oudsten en 3 Diakonessen, incl Voorzitter, Secretaris, Penningmeester.
	8: Nederland
	9_A4: 0
	10_A4: 60
	0: Vrije Evangelische Gemeente Den Helder
	5: www.veg-denhelder.nl
	7: Federatie van Vrije Evangelische Gemeenten
	2: Burgemeester Houwingsingel 1
	4_EM: secretaris@veg-denhelder.nl
	1_KVK: 
	3_TEL: 0223625057
	6_RSIN: 009969469
	21_ML: In onze plaatselijke gemeente komen we samen om God te aanbidden, te loven, te prijzen, ons te verootmoedigen, opgebouwd te worden door het Woord van God, samen in gebed te gaan en gemeenschap te oefenen, het Evangelie te verkondigen en de beide sacramenten van Doop en Avondmaal te vieren. In het Lichaam, de Gemeente van Jezus Christus,  is verscheidenheid van Gaven. Iedereen is even belangrijk.

	23_ML: Iedere zondagmorgen wordt er een “eredienst’ gehouden die om 10 uur begint en ongeveer half twaalf eindigt.  
De diensten staan in het teken van aanbidding, lofprijzing, voorbede, dankzegging en niet als laatste "onderwijzing" Daarbij moet de Here Jezus altijd in het middelpunt staan. 
In onze gemeente is zowel de kinderdoop/verbondsdoop als de geloofsdoop/bekeringsdoop volledig geaccepteerd en beide dopen bestaan naast elkaar.  Als de gedoopte kinderen op latere leeftijd zelf de keuze voor de Here Jezus gemaakt hebben kunnen ze het “Amen” op hun doop uitspreken met de geloofsbelijdenis. Na het antwoord op de belijdenisvragen wordt men onder handoplegging bevestigd als lid van de gemeente.
Het Heilig Avondmaal wordt ongeveer éénmaal in de zeven weken gevierd in de eredienst
Iedere woensdag is er een ontmoetingsmoment om 10.00 uur.
Iedere donderdag is er bidstond, om met elkaar te bidden om 20.00 uur.

	24_ML: De gemeente is financieel zelfstandig. 
Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze naar vermogen bij zullen dragen tot het in standhouden van al het gemeentewerk.
De leden hebben dit beloofd toen ze toetraden tot de gemeente, maar ook de vrienden van onze gemeente willen we aansporen om naar vermogen bij te dragen.

Iedere zondag wordt een collecte voor de gemeente gehouden.
Daarnaast wordt er iedere tweede zondag van de maand een extra collecte gehouden voor een speciaal doel, dat veelal buiten de eigen gemeente ligt.

	26_ML: Naast een vergoeding aan Sprekers is er geen beloningsbeleid.
	25_ML: inkomsten worden gebruikt voor evangelisatie doeleinden . 
Er worden gelden aangehouden voor onderhoud van gebouw en inventaris .
Deze gelden worden op een spaarrekening gezet.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Wekelijkse Erediensten

Online streaming Diensten

Bidstonden en Bijbelstudies

Jeugdwerk en Kinderkerk

Saamhorigheidsochtenden
	27: 
	1.27._MLT: www.veg-denhelder.nl
	knop: 
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	4_ML: In jaar 2020 veel achterstallig onderhoud verricht aan en in gebouw VEG.

Ook in 2021 is deze verwachting verder uitgebreidt.



