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1 Algemene gegevens
Naam ANBI Vrije Evangelische Gemeente Zwolle
RSIN / Fiscaalnummer 008359003

Contactgegevens
Website www.vegzwolle.nl
Adres Hogenkampsweg 25
Postcode / Woonplaats 8022 DA  Zwolle
Telefoonnummer 038 – 454 1636
E-mail secretariaat@vegzwolle.nl

financien@vegzwolle.nl

Grondslag van verbondenheid
De grondslag van 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 vermeld op onze website.

2 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. Eind 2020 telt de Kerkenraad van onze gemeente 4 leden, die zijn gekozen
door en uit leden van de eigen kerkelijke gemeente. De samenstelling van de Kerkenraad bestaat uit zowel
mannen (50%) als vrouwen (50%). De kerkenraad behartigt tevens diaconale taken en het beheer van
eigendommen.

Ondersteuning van het bestuur door een financiële commissie
Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement worden de begroting en het financieel jaarverslag
voorgelegd aan de leden tijdens de (jaar)vergadering voor goedkeuring. De leden worden inzake de financiële
stukken geadviseerd door een ingestelde commissie. De commissie adviseert de leden om decharge te verlenen
aan de penningmeester, administrateur en de Kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid voor de
gecontroleerde periode. De leden van deze zogenaamde kascommissie kunnen maximaal twee jaar
achtereenvolgens zitting hebben in de commissie. Tijdens de betreffende vergadering worden de (nieuwe) leden
van de commissie (her-)benoemd.

3 Beleidsplan
Het fungerende beleidsplan van de VEG Zwolle heeft de focus op de jaren 2020 tot en met 2023. Hierin zijn
opgenomen acties voor de korte, middellange en langere termijn. Het vernieuwde beleidsplan is in de
voorjaarsvergadering van 2020 aan de leden vastgesteld. Het volledige beleidsplan 2020 is gepubliceerd op de
website van de gemeente .

Kern gedachte met toelichting
- De gemeente als een thuis: onze identiteit :
Blijvende bezinning op wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. Waar worden we blij
van.
- Versterken van eigenaarschap/gezamenlijke verantwoordelijkheid :
Investeren in kadervorming en leiderschapsvorming als aspect  van groei naar volwassenheid.
- Missionaire gemeente:

Het is zaak te ontdekken waarvoor we warmlopen en wie wat wil oppakken.
- De gemeente als leerplek:

Binnen de geborgenheid en veiligheid van ons (geestelijk) thuis willen we streven naar geloofsverdieping en
toerusting
- Gezinsuitbreiding: de nieuwe generatie:

Investeren in relaties, veiligheid, authenticiteit en ruimte geven aan jeugd.



Het volledige beleidsplan is beschikbaar gesteld op de website van de gemeente. Voor het algemene beleidsplan
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland verwijzen wij u naar www.bondveg.nl

4 Beloningsbeleid
De gemeente heeft geen vaste mensen in dienst. Voor zover het van toepassing  worden de regelingen van de
Bond voor Vrije Evangelische Gemeente gevolgd. De leden van de kerkenraad en de commissies ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten 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.

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

Om goed inzicht te geven in de activiteiten van de Gemeente hebben wij gemeend de verslagen van de
activiteiten integraal te publiceren in een aparte bijlage. Het algemene verslag van de kerkenraad is hieronder
weergegeven. Het activiteiten verslag betreffen de vastgestelde teksten tijdens de ledenvergadering. Voor
publicatiedoeleinden zijn deze om privacy redenen van de leden en vrienden van de Gemeente geanonimiseerd.
Derhalve kunnen onderdelen, hoewel minimaal, afwijken van de oorspronkelijke teksten.Kerkenraad
Het jaar 2020 zal altijd in onze herinnering blijven als een jaar met uitersten. We voelen ons gezegend ook al
heeft het veel gevergd van een groot aantal gemeente leden.

Het jaar startte met de week van gebed onder het thema ´Buitengewoon´. Er was kanselruil met het Leger des
Heils en onze voorganger ging voor in de gemeente Christus Centraal. De week werd afgesloten met een
gezamenlijke dienst in het gebouw van de Baptisten gemeente. Hoe buitengewoon het jaar zou gaan verlopen
bleek in de maand maart. Wereldwijd sloeg het coronavirus toe en beperkingen op het gehele sociale leven
moest een pas op de plaats maken. De vrijheid om bijeenkomsten te hebben en samen te zijn  werden ingeperkt
en heel de wereld kwam tot stilstand.

Voorgenomen activiteiten werden afgeblazen en uitgesteld tot het moment dat alle beperkingen zouden worden
opgeheven. Het bleek al snel dat de besluiten voor uitstel omgezet werden in afstel.

Een nieuwe manier van gemeente zijn werd uit nood geboren. De schouders werden er onder gezet en binnen
twee weken was het alweer mogelijk om via youtube online diensten uit te zenden. De muzikale medewerking
werd live verleend door een aantal muzikaal getalenteerde gemeente leden. De VEG Meppel haakte aan bij dit
initiatief en de diensten werden geleid door de gemeentelijk werker die in beide gemeenten actief is. Vanaf
augustus ging elke gemeente weer zijn eigen diensten uitzenden. Afhankelijk van de mogelijkheden konden
mondjesmaat weer gemeenteleden aanschuiven om de dienste bij te wonen. Hierbij kregen zij die geen internet
aansluiting hadden voorrang bij hen die via het internet wel verbonden konden zijn.

Nieuwe initiatieven om gemeente zijn op afstand te bevorderen werden opgestart.

De gemeente brief werd geïntensiveerd en voorzien van bijlagen voor de jeugd. Een digitaal prikbord voor vraag
en aanbod van hulp werd opgestart. Koffiedrinken werd digitaal. En een rubriek “Geef de pen door”om elkaar te
informeren hoe zij deze tijd ervaren werd opgestart. Wekelijks wordt deze rubriek gevuld door een ander
gemeente lid.



De buiten activiteit van Sonrise, een gezamenlijk initiatief samen met de Jeruzalemkerk, tijdens de zomervakantie
vond wel doorgang, maar onder verscherpte regels.

Gelukkig kon ook de voorgenomen vervanging van het dak in de zomer periode worden uitgevoerd. Aan deze
vervanging was jarenlang sparen voorafgegaan en werd door genereuze giften van uit de Bond VEG en
gemeenten die zichzelf hadden opgeheven gefinancierd. Helaas was en geen mogelijkheid om onze
dankbaarheid naar de mensen die zich zo hadden bijgedragen aan de verwezenlijking van dit doel te bedanken
via een dienst. Eind december zijn zij via een schrijven geïnformeerd..

De gemeente kwam afgelopen jaar 1 maal in een leden vergadering bijeen. De gebruikelijke
voorjaarsledenvergadering. De najaarledenvergadering is vanwege de coronabeperkingen uitgesteld tot 2021.
We kijken terug op constructieve en vergaderingen waarin het nieuwe beleidsplan is vastgesteld en door de leden
werd meegedacht over allerlei zaken die voor de gemeente van belang zijn.

We begonnen het jaar onder het thema “Heilig (t)huis”. Dit Thema blijft als gevolg van de crises ook het thema
voor het nieuw seizoen 2020-2021.

Naast vreugde volle momenten waren er ook droevige momenten waarin we ons verdriet met elkaar konden
delen.

Als nieuwe leden werd1 gezin ingeschreven en 3 gezinnen uitgeschreven

In 4 gezinnen was er vreugde  door het begroeten van nieuw leven in hun midden.

Gods Zegen is onuitputtelijk.

7 Staat van baten en lasten
Realisatie

2020
Begroting

2020
Realisatie

2019
x € 1,- x € 1,-

Baten
Opbrengsten uit bezittingen 1.443 6.325 9.510
Financiële bijdragen en collectegelden 40.390 45.900 45.403
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 40.737 7.300 73.051

Totaal baten 82.570 59.525 127.506

Lasten
Pastoraat -27.645 -28.000 -27560
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -10.230 -10.350 -10.453
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -35.983 -26.600 -22.700
Salarissen
Beheer en administratie, bankkosten en rente -4.685 -3.900 -4.472
Overige eigendommen en inventarissen -146 -750 -637

Totaal lasten -78.689 -69.600 -65.822

Saldo voor resultaatbestemming 3.881 -10.075 61.684
Toelichting op resultaat
Ten opzichte van de begroting is er een klein batig saldo. Dit is met name te danken aan een
schenking van de Jumbo en de gunstige ontwikkelingen subsidies en bijdragen t.b.v. de
dakvervanging.

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is vastgesteld bij goedkeuring van de jaarrekening door de Kerkenraad en
Ledenvergadering. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen van de Gemeente.

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting

Met ingang van 2021 zijn geen grote investeringen te verwachten . Voor enkele te verwachten uitgaven uit de
overloop vanuit 2020 is een voorziening opgebouwd. Voor deze kosten is voldoende financiering om ook
daadwerkelijk tot uitvoering over te gaan.



9 Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad / dag. bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle , dat de administratie
en jaarrekening van het jaar 2020 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en
in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 22 maart 2021 plaatsgevonden.


