
A. 
 
Algemene gegevens 
 
Naam ANBI: Hervormde Evangelisatie Vledderveen 
RSIN/Fiscaalnummer: 8060 89 684 
Website adres: www.jeruel.nl 
e-mail: bestuur@jeruel.nl 
Adres: Waterschapsweg 32 
Postcode: 9585 PD 
Plaats: Vledderveen (gn) 
 
De Hervormde evangelisatie Vledderveen is een vereniging, waarvan de meeste leden zijn 
aangesloten bij de hervormde gemeente Onstwedde, behorend tot de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 
De gemeente is sedert 1904 een zelfstandige vereniging als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. 
 
 
B.  
Samenstelling bestuur 
Het bestuur van de Evangelisatie ligt bij de bestuursleden. Momenteel bestaat dit uit vijf 
personen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen. In de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd. 
 
 
C. 
Doelstelling/Grondslag 
Het doel van de vereniging is de bevordering van het geestelijk leven in de Hervormde 
evangelisatie te Vledderveen. 
De vereniging heeft als grondslag: de belijdenis dat de Bijbel het Woord van God is en dat 
Jezus Christus, de Zoon van God, onze Zaligmaker is, die voor onze zonden en tot ons 
behoud is gekruisigd en gestorven en tot onze rechtvaardiging is opgewekt. 
 
D. 
Activiteiten/beleid 
Om het doel te bewerken wordt door de evangelisatie een aantal activiteiten georganiseerd, 
die voor leden en andere belangstellenden beschikbaar zijn. Om deze bekendheid te geven, 
wordt hiervan melding gemaakt in het eigen periodiek kerkblad maar evenzo in huis aan huis 
bladen de Nieuwsbode. 
Wekelijks wordt er een eredienst belegd in de evangelisatie. Voor jonge kinderen wordt dan 
een aparte samenkomst gehouden. De dienst is te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl 
Gedurende de wintermaanden vinden zeer frequent samenkomsten plaats voor vorming en 
toerusting. Met enige regelmaat worden jeugd- en zangdiensten gehouden, die door een 
breder publiek uit Vledderveen en omgeving worden bezocht. Huisbezoeken vinden plaats 
om mensen ook in hun thuissituatie op te zoeken en zo nodig bijstand te bieden. Activiteiten 
zijn ook terug te vinden op de site www.jeruel.nl 
 
E. 
Beloningsbeleid. 
We hebben geen vaste voorganger, organisten en gastvoorgangers krijgen een vergoeding. 
Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij regelingen die in de Protestantse Kerk in Nederland 
gangbaar zijn. Echter door de schaal van de gemeente is het niet mogelijk daaraan geheel te 
voldoen. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  
 
 



F. 
Verslag activiteiten 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het in stand houden van de vereniging. Zij belegt 
daarvoor uitgezonderd in de zomermaanden maandelijks een vergadering. Waar mogelijk 
worden voor verschillende activiteiten ook leden ingeschakeld. 
Het bestuur waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en legt via een 
jaarrekening verantwoording af aan de leden van de vereniging. 
 
G. 
Voorgenomen bestedingen 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande Jaren. Het werk vertoont een grote mate van continuïteit. 
 
H. 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
bestedingen van het voorgaande verslagjaar. 
 

Baten 
Rekening 

2016 

Rekening 

2017 

Rekening 

2018 

Bijdragen gemeenteleden 5113 5353 5400 

Subsidies en overige 7503 7590 7750 

Totaal baten 12.616 12.943 13.150 

        

Lasten       

Kosten voorganger 4490 4825 5685 

Kosten kerkdiensten 4116 4325 4210 

Kosten Organisten 675 675 675 

Kosten Kapel en 

vereniging 
5019 5150 5200 

Totaal lasten 14.300 14.975 15.770 

        

Resultaat -1684 -2032 -2620 

 
Bedragen zijn in euro’s. 
 
Toelichting 
Aan de leden wordt elk jaar een bijdrage gevraagd middels een actie kerkbalans.  
Tijdens de kerkdiensten wordt minimaal één collecte gehouden die bestemd is voor de 
Kapel. De vereniging beschikt over een eigen onderkomen. Het gebouw is een monument. 
Deze is in 2008 volledig gerestaureerd. 
De vereniging ontvangt een bijdrage van de Bond voor Evangelisaties en heeft nog enige 
rente-inkomsten. 
Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan de organisatie van de 
zondagse erediensten en het pastoraat. Momenteel zijn hierin geen grote wijzigingen te 
verwachten. 
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