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Algemene gegevens

Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente Franeker

Telefoonnummer (facultatief):

0517-394663

RSIN / Fiscaalnummer:

Het RSIN/fiscaalnummer 2661901

Websiteadres:

www.vegfraneker.nl

Email:

vegmulder.fr@kpnmail.nl

Adres:

Chr.v.Saarloosstr.23

Postcode en plaats:

8801 GW Franeker

De Vrije Evangelische Gemeente Franeker is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is in
1876. De gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.
Grondslag
De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals
hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de
Gemeente en de Heiland van de wereld.
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften
en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

2 Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Franeker ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad vier leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de
diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de
goedkeuring van de ledenvergadering.
3. Beleidsplan
ONZE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER
Is een gemeente die bestaat uit mensen die, in navolging van Jezus, God willen dienen.
Ze is een veelkleurige geloofsgemeenschap die, rondom de Schriften en gedragen door
de sacramenten, in woord en daad naar de Heer verwijst.
Onze gemeente wil zijn een open en gastvrije gemeente naar binnen en naar buiten.
Er is plaats en aandacht voor iedereen (jong en oud, vrouw en man, arm en rijk, traditioneel
gelovend en kritisch zoekend). Ieder lid, dooplid en elke vriend levert haar / zijn eigen
inbreng op basis van betrokkenheid. De gemeente is een eenheid met veel ruimte
voor verscheidenheid.
De gemeente is laagdrempelig, de erediensten en de viering van de maaltijd van de Heer
en andere gemeentelijke activiteiten staan ook open voor belangstellenden en voor
“voorbijgangers”.
De gemeente staat open voor vragen en nood die vanuit de samenleving op haar af komen
en wil daar, onder andere door diaconale hulpverlening, gehoor aan geven. Omdat
de gemeente klein is wil ze deze taak bij voorkeur uitvoeren samen met andere kerkelijke
gemeenten of instanties.
Onze gemeente heeft drie taken vieren, leren en dienen.
In de zondagse diensten vieren we het geloof in God en de ontmoeting met elkaar. Deze
diensten zijn een bron van inspiratie voor het gemeenteleven en het persoonlijke geloofsleven.
Het dienen geven we handen en voeten aan het diaconale werk en de zorg voor
elkaar en anderen.
Door te blijven leren worden we toegerust om het geloof met vragen en uitdagingen van
deze tijd te verbinden.
Vanuit deze visie staat de gemeente open voor nieuwe vormen van spiritualiteit, opdat
mensen zich aangesproken voelen en daardoor geïnspireerd verder willen gaan.
De gemeente wil de samenwerking met andere geloofsgemeenschappen graag intensiveren.
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4.Beloningsbeleid
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de
Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de
website van de Stichting: www.srp-veg.nl.
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Doelstelling/visie
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en
dienst door:
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift:
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat,
jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.

6. Verslag Activiteiten
Ook in 2018 is de VEG Franeker volop bezig geweest in onze gemeente en onze stad. Ook binnen de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten denken we actief mee. De organisatie van de VEG Franeker
bestaat uit een Kerkenraad met 4 kerkenraadsleden, die ieder hun eigen taak binnen de raad hebben en
de dominee. De raad wordt ondersteund door een aantal werkgroepen, met ieder zijn eigen
verantwoordelijkheden om aan de doelstelling van de gemeente te kunnen voldoen, zoals zending en
diaconaat, de zorg voor de gemeenteleden, de liturgie voor onze kerkdiensten, maar ook
kindernevendienst en kinderoppas.
Diverse leden zijn vertegenwoordigers binnen organisaties als
het IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg), Makkersplak, Zin in Franeker, Werkgroep Eenzaamheid. De
predikante, ds. Dorette van Houten startte in 2018 met de studie missionair predikant en overlegt ook met
diverse groepen, zoals pastoresberaad, Gebiedsteam en alleenstaande zorg. Ook participeren we in de
kerkdiensten in de verzorgingshuizen en kerkdiensten met scholen.
Binnen onze slinkende en ouder wordende gemeente is het van belang, om de ouderen en de zieken waar
mogelijk te bezoeken en te helpen. Dit gebeurt door de zogenaamde bezoekersgroep.
2018 was het jaar, waarin een aantal leden ernstig ziek zijn geworden, maar ook waarin een kind werd
gedoopt.
Gedurende dit jaar werden bijna wekelijks diensten gehouden in ons kerkgebouw aan het Noord. 4 van
deze diensten werden tijdens de vakantieperiode gezamenlijk gehouden met de PGF, om de week in de
Martinikerk en op het Noord. Ook werden er een viertal oecumenische diensten gehouden, in ons
kerkgebouw, de Rooms katholiek kerk en in de Martinikerk, evenals een tweetal Kerk School en
Gezinsdiensten, met cbs de Korendrager en cbs de Toermalijn. De laatste zondag werd de dienst in een
tuin gehouden en werd er een bezinningswandeling gemaakt.
Startzondag hebben we gezamenlijk in de ontmoetingsruimte gegeten, waarna we naar het Eise Eisinga
museum zijn gegaan. Ook tijdens advent werd dit eten in de ontmoetingsruimte gehouden.
Tijdens de jaarvergadering in april werden diverse zaken besproken en besloten. Helaas kon de
jaarrekening niet worden doorgenomen. De administrateur heeft halverwege 2018 wekenlang getobd met
de gebruikte software, die was vastgelopen, waarna besloten werd nieuwe aan te schaffen. Dit heeft
ingehouden, dat het gehele boekjaar overnieuw geboekt moest worden. Om die reden zijn de jaarstukken
voor 2018 nog niet volledig geaccordeerd en beschikbaar. Deze zullen zodra ze beschikbaar zijn ook op
onze website worden geplaatst.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
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Baten en Lasten kerkelijke gemeente1
begroting

rekening

rekening

2017

2017

2016

baten
€

-300

Opbrengsten uit bezittingen

€

Bijdragen gemeenteleden
Collecten en overige bijdragen van derden

Beheer en administratie, bankkosten en rente batig

€

2.257

€

8.738

€

- 265

9.000

€

9.222

€

30.000

€

29.979

€

8.250

€

7.828

Totaal baten €

46.950

€

46.764

Pastoraat incl salaris predikant

€

43.500

€

43.702

42.841

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk etc

€

6.750

€

7.590

7.190

Huisvestingskosten

€

9.450

€

12.178

8.881

Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

€

750

€

746

746

€

- 2.500

€ 30.398
€

8.962

€ 50.355

lasten

Salarissen (zie pastoraat)
Subsidie verwarming - 2500
Totaal lasten €

60.450

€

61.716

59.658

Resultaat (baten - lasten) €

-13.500

€ - 14.952

€ - 9.303

3 Voorgenomen bestedingen en toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. Het kerkelijk werk van de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de
gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit
vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten
en kerkelijke activiteiten voor jong en oud.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de
predikant, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand
houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
eigendommen en inventarissen.

