Naam kerkgenootschap:

Vrije Evangelische Gemeente Bantega en omstreken

RSIN nummer:

72.98.857

Bezoekadres:

Middenweg 114, 8538 RA Bantega

Postadres:

Onderduikersweg 42b, 8311 RE Espel

Statutaire doelstelling:

Conform artikel 3 van de statuten:
De gemeente stelt zich ten doel:
a) te groeien in gemeente-zijn, door:
- te werken aan liefdevolle onderlinge relaties
- een sfeer van openheid, eenheid, bewogenheid voor elkaar en
onze leefomgeving na te streven
- ruimte te bieden voor het ontwikkelen van onze persoonlijke
gaven
- dienstbaarheid en verantwoordelijkheid te tonen
b) te groeien in geloof, door:
- als lid van de gemeente een volwassen en toegewijd christen te
worden
c) te groeien in getal, door:
- te evangeliseren
- te leven als getuigen van Jezus

Hoofdlijnen beleidsplan:

De gemeente tracht haar doel te bereiken door:
- het organiseren van samenkomsten
- een structuur van kleine kringen
- het vieren van het Heilig Avondmaal
- het geven van onderwijs
- het verlenen van pastorale zorg

Bestuur / Oudsten:

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Beloningenbeleid:

Bestuurders:
Er wordt geen vergoeding verstrekt aan de bestuurders.
Medewerkers:
Er zijn geen medewerkers in loondienst.
Er zijn twee medewerkers aan wie een vergoeding wordt betaald:
- Medewerker pastorale zorg, op freelance basis
- Koster, ontvangt een vrijwilligersvergoeding
Sprekers:
Aangezien er geen eigen voorganger is wordt gebruik gemaakt
van gastsprekers. Deze ontvangen een spreekvergoeding.

Actueel verslag activiteiten:

Elke zondagmorgen vindt er een kerkdienst plaats waarin een
ieder welkom is. Bij deze diensten is sprake van de volgende
accenten:
1e zondag: met name gericht op jongeren
3e zondag: gastendienst / combodienst met name gericht op nietkerkelijken of mensen die al langere tijd geen kerk meer bezoeken
Ook op de volgende feestdagen die (vaak) niet op een zondag vallen
wordt er een dienst gehouden (Goede Vrijdag, Hemelvaart, biddag,

G. van der Singel
vacant
G. Grond

Dankdag, oudjaarsavond).
Op 1e kerstdag wordt samen met het dorp het kerstfeest in
Cultureel Centrum “De Pomp” in Bantega gevierd.
Eens per drie weken vindt een kringavond plaats.
Circa vier keer per jaar wordt een thema-avond gehouden waarbij
een spreker wordt uitgenodigd om een thema (onderwerp,
bijbelgedeelte of iets dergelijks) te bespreken.
De senioren in de gemeente organiseren circa zes keer per jaar
een bijeenkomst met diverse invullingen: Verhalen, samen foto’s
bekijken, kerstfeest vieren, muziek enzovoorts.
Minimaal eens per jaar wordt een ledenvergadering gehouden.
Er vinden pastorale bezoeken plaats.

Staat van Baten en Lasten:
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft in de kolom
begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen
bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
Baten en lasten kerkelijke gemeente V.E.G. te Bantega
BEGROTING
2018

REKENING
2017

BEGROTING
2017

REKENING
2016

Bijdragen gemeenteleden en wekelijkse
collecten

€ 14.000,00

€ 13.943

€ 15.000,00

€ 15.017,16

Rente, retour energie, bijdragen van derden

€ 1.000,00

€ 526,00

€ 1.500,00

€ 1.050,23

Totaal Baten

€ 15.000,00

€ 14.469

€ 16.500,00

€ 16.067,39

€ 8.500,00

€ 7.937,00

€ 8.700,00

€ 8.687,49

€ 3.500,00

€ 3.044,00

€ 3.500,00

€ 3.424,91

Nieuw materiaal, onderhoud en reparaties

€ 1.000,00

€ 935,00

€ 2.000,00

€ 4.905,88

Doelgerichte collecten en bijdragen

€ 500,00

€ 278,00

€ 600,00

€ 931,25

Huishoudelijke dienst, schoonmaakart.

€ 800,00

€ 605,00

€ 1.000,00

€ 551,81

Bankkosten en diversen

€ 700,00

€ 382,00

€ 700,00

€ 1.425,91

Totaal Lasten

€ 16.500,00

€ 13.181,00

€ 16.500,00

€ 19.927,25

BATEN

LASTEN
Sprekersgeld, reiskosten, Bijbelstudie en
achterwacht
Verzekering, water, gas, elektra, belasting,
drukwerk

Toelichting op de baten en lasten.
Baten
De Vrije Evangelische Gemeente is een zelfstandige gemeente met een eigen kerkgebouw welke niet belast
is met een hypothecaire schuld. De ontvangsten bestaan uit bijdragen en giften van de leden en van de
vrienden van de gemeente. De giften zijn niet in de begroting opgenomen.
Lasten.
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het pastorale werk, de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
voor jong en oud. Daarnaast worden de ontvangsten ook besteed aan de inventaris en het onderhoud van
het gebouw. Via extra collecten worden zending en goede doelen ondersteund.

