ANBI-gegevens
Algemene gegevens
Naam ANBI:

Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk, Gorinchem

Telefoonnummer (facultatief):

kerkgebouw 0183-511421; secretariaat 0183-880383

RSIN / Fiscaalnummer:

809395046

Websiteadres:

www.veggorinchem.nl

Email:

secretariaat@veggorinchem.nl

Adres:

Stalkaarsen 19

Postcode en plaats:

4205 PG Gorinchem

Postadres:

Stalkaarsen 19

Postcode en Plaats

4205 PG Gorinchem

De Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk te Gorinchem is een zelfstandige
geloofsgemeenschap die opgericht is in 1943. 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.
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente De Ontmoetingskerk te Gorinchem ligt bij de
kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de
kerkenraad 6 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.
Beleidsplan
Hiervoor verwijzen wij naar het algemene beleidsplan van de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten.
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.

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.
Verslag Activiteiten
Jaarverslag 2017 VEG Gorinchem
Ons nieuwe gebouw helpt ons om gemeente van Jezus Christus te zijn. Tot onze vreugde constateren
we dat we in onze erediensten steeds nieuwe bezoekers mogen begroeten. Sinds jaren mogen we in
januari ’18 weer een introductieavond organiseren voor nieuwe gasten. Er wordt zowel door
gemeenteleden als externen veel gebruik gemaakt van het gebouw.
We hebben een nieuwe, frisse en uitdagende website en een App voor de Ontmoetingskerk.
Samen met andere kerken in Gorinchem hebben we meegedaan aan de gebedsweek en de
kerkennacht. Veel gemeenteleden hebben actief deelgenomen aan diverse gespreksgroepen, zoals
bijv. mannenavonden en vrouwencontact. We zijn blij met de nieuwe groepen voor Alpha en Alpha Youth.
De kerkenraad is nog steeds bezig om de professionele inzet uit te breiden. We hebben een aantal
gesprekken met elkaar gehad, maar ook met potentiële kandidaten. Vooralsnog is hier niet iets
concreets uitgekomen. Met Wim Bevelander hebben we een soort evaluatie gedaan. Wij zijn als KR
ontzettend blij met de inzet van Wim op diverse terreinen en merken dat zijn betrokkenheid bij onze
Gemeente groot is. Wim is een belangrijke schakel in onze Gemeente en inspireert de KR ook op een
bijzondere wijze. We hebben uitgesproken dat wij graag de komende drie jaren met hem door willen.
Wim heeft eveneens aangegeven graag de komende jaren met ons door te willen.
Ons jaarthema was dit jaar: “Stap uit je bubbel”. In de diensten en onderlinge ontmoetingen hebben
we elkaar uitgedaagd en gemotiveerd om uit onze comfortzone te stappen. We verlangen er naar om
als gemeente meer naar buiten gericht te zijn. In dit kader wordt er sinds januari 1 x per maand een
ontmoetingslunch georganiseerd: een gastvrije lunch in de Ontmoetingskerk voor iedereen uit
Gorinchem en omgeving die eens even zijn of haar huis wil ontvluchten en in een gezellige sfeer
samen met anderen tussen de middag wil eten.
Om meer aandacht te geven aan de thema’s gerechtigheid en duurzaamheid willen we deelgemeente
geworden van een gemeente in Oeganda via de hulporganisatie TEAR. Het is de bedoeling om in de
komende drie jaar een relatie met hen aan te gaan op basis van gelijkheid, verhalen te delen om zo
van elkaar te leren. Dat is het belangrijkste doel. Daarnaast willen we ook wat betekenen in het kader
van armoedebestrijding. We streven er naar om d.m.v. collectes, acties en sponsoring € 10.000,- per
jaar bij elkaar te brengen.
We hopen dat we met elkaar zullen groeien naar het doel dat God met onze gemeente heeft.

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.

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.
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/gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en
bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap

