
ANBI-gegevens Vrije Evangelische Gemeente Zwolle 
 

1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Zwolle 

Telefoonnummer: 038 – 454 1636 

RSIN / Fiscaalnummer: 008359003 

Websiteadres: www.vegzwolle.nl 

Email: secretariaat@vegzwolle.nl 

Adres: Hogenkampsweg 25 

Postcode en plaats: 8022 DA  Zwolle 

 
De Vrije Evangelische Gemeente Zwolle 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 VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle verhuisde vrije-
evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle organiseerde 
en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden. 
 
De Vrije Evangelische Gemeente heeft in Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen 
de reformatorische en evangelische stroming in. En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de 
woorden 'vrolijk orthodox'. 
 
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 Zwolle ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad momenteel 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 
goedkeuring van de ledenvergadering. De ledenvergadering wordt inzake de financiële stukken 
geadviseerd door een (kas) “Commissie”, welke jaarlijkse decharge verleend aan de penningmeester, 
administrateur en de Kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid.  
 
 

3 Beleidsplan 
De VEG Zwolle werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan voor de jaren 2016 tot 2020 waarin o.a. 
opgenomen is welke acties op korte, middellange en lange termijn worden opgepakt. Gepland is om deze 
in de ledenvergadering (oktober/november) in te brengen en goede te laten keuren door de leden. Het 
huidige beleidsplan is gezien de onderhanden revisie niet toegevoegd. Voor het algemene beleidsplan van 
de Bond verwijzen wij u naar www.bondveg.nl 
 
 

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 
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website van de Stichting: www.srp-veg.nl. De voorganger / gemeentelijk werker van de Vrije Evangelische 
Gemeente betreft een zelfstandige zonder personeel. Deze gemeentelijk werker wordt ingehuurd op basis 
van een inhuurovereenkomst, waarbij de beloning in lijn ligt met de beloningsregeling van de Bond. De 
betreffende gemeentelijk werker wordt tevens ingehuurd door een zustergemeente uit de Bond.  
  
Binnen de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle gaan regelmatig sprekers voor uit andere 
(bonds)gemeenten. Voor de sprekers- en reiskostenvergoeding voor gastsprekers wordt geheel 
aangesloten bij het normenkader zoals gesteld door de Bond.  
 
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In specifieke situaties kunnen vrijwilligers 
aanspraak maken op een zogenaamde “vrijwilligersvergoeding”, na besluitvorming in de Kerkenraad. Voor 
de hoogte van deze vergoeding wordt aangesloten bij de regels zoals deze zijn gesteld door de 
Belastingdienst. 
 
 

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. 
 

Als Vrije Evangelische Gemeente Zwolle  zijn we een kleine maar actieve kring. We zetten ons graag in, 
voor elkaar en voor mensen in onze omgeving en in onze stad. Het kleinschalige karakter van onze 
gemeente biedt volop mogelijkheden om er echt voor elkaar te zijn, naar elkaar om te zien en met elkaar 
op te trekken. Voor veel mensen is dat een (belangrijk) motief om te kiezen voor de VEG. In alles wat we 
doen proberen we die onderlinge betrokkenheid op elkaar vorm te geven en te verdiepen. En we willen er 
niet alleen zijn voor elkaar. Onze betrokkenheid richt zich ook op mensen die (nog) op afstand zijn. 
 
 

6 Verslag Activiteiten 
Jaarverslag van het secretariaat 
 
Een nieuw kalenderjaar begon op 1 januari, maar de activiteiten die in september begonnen waren, gingen 
gewoon door. We hielden ons bezig met ons jaarthema: Kansen zat, want God heeft de wereld lief. In dat 
kader kwam er een middag die in het teken stond van talenten.  Ook op de verschillende kringen werd dit 
thema gevolgd.  We waren gericht op de buurt in verschillende activiteiten. Mensen uit de gemeente zijn 
vrijwilliger geworden bij Schuldhulpmaatje. Uiteraard deden we mee aan Sonrise en was het goed om de 
contacten weer aan te halen. De vraag hoe wie die contacten nu een vervolg konden geven, kreeg een 
antwoord in het project van Girlz Only. Dit project wordt financieel ondersteund vanuit de landelijke SZD. 
We zijn blij met deze financiële steun en we zijn ook blij dat de meiden van Girlz Only zich thuisvoelen in 
ons gebouw.  
 
Gerichtheid naar buiten is goed. We merken dat mensen onze gemeente weten te vinden. We staan goed 
bekend in onze wijk. Tegelijk vinden we dat we ook de verbondenheid naar binnen toe moeten stimuleren. 
Dat krijgt gestalte in ons nieuwe jaarthema: Groeien.  Met dit thema zijn we nu volop aan de slag met 
diensten, samenkomsten aansluitend aan die diensten en ook gemeente-avonden.  
 
Elke zondag waren we in de gelegenheid bij elkaar te komen. 4 keer per jaar was dat in de vorm van een 
morgengebed. De commissie die dit voorbereidde, heeft besloten om hier mee te stoppen. Er is besloten 
hier geen vervolg aan te geven, zodat we vanaf 2015 elke zondag een reguliere dienst hebben.  
 
We deden als gemeente mee met de Week van het Gebed. In het verleden hadden we hier al eens aan 
meegedaan, maar dat was al weer lang geleden. Nu krijgt dit werk een nieuwe impuls al is het wel even 
wennen. We kozen ervoor om niet alleen ons gebouw ter beschikking te stellen, maar ook om als 
gemeente een dienst voor deze wijk te organiseren.  
 
Het beleidsplan werd goed in de gaten gehouden en we kunnen constateren dat bijna alle punten zijn 
opgepakt en dat de dingen die we met elkaar bedacht hebben opgestart zijn. Het wordt langzamerhand tijd 
om na te gaan denken over het vervolg.  
 

http://www.srp-veg.nl/
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Het was een jaar als alle andere jaren. Een jaar met vreugde en verdriet. Maar het was ook net als elk 
ander jaar heel bijzonder. We weten ons in wat we doen gedragen door de Heer van de gemeente.  
Beter kunnen we het niet hebben.  
 
 

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. 
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente  
   

       begroting  rekening rekening 

  2014 2014 2013 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €          6.650   €        10.237  €         8.652 

 Bijdragen gemeenteleden  €        42.725   €        32.957   €       32.071 

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €          1.300   €        13.004  €         6.512 

Totaal baten   €        50.675   €        56.198  €       47.235  

        

lasten       

            

 Pastoraat  €        22.000  €        21.950   €       20.336  

 Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €        12.100  €          9.757   €       11.629 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                 0   €                 0  €                0 

 Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €         19.650   €        15.175   €         9.703  

 Salarissen  €                 0   €                 0  €                0 

 Beheer en administratie, bankkosten en rente  €           2.925   €          3.638  €         2.858  

 Overige eigendommen en inventarissen   €           1.000  €             994   €            661 

Totaal lasten   €         57.675   €        51.514   €      45.187  

        

Resultaat (baten - lasten)  €          7.000 -   €          4.684   €        2.048  

 
 

8 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  
 
Baten 
De Kapel is volledig eigendom van de gemeente en is niet belast met een hypothecaire schuld. De 
opbrengsten uit bezittingen/vermogen worden voornamelijk gegenereerd door verhuur van de Kapel en/of 
bijzalen. Door leden en vrienden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gegeven voor het werk en activiteiten 
van de gemeente. Onder subsidies en bijdragen wordt o.a. verstaan opbrengsten uit acties die door de 
gemeente worden verzorgd. Deze acties kennen en vragen een structureel karakter om balans te vinden 
tussen inkomsten en uitgaven.  
 
Lasten 
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten, 
kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan de inhuur van de  
gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, organisatorische aspecten 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. 


