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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Nederlandse Hervormde Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag

Kees van Halum

https://www.evangelisatiehaastrecht.nl/

Klaas Otte

Liezeweg  25

Erik Heek

Arjan van der Gouwe

Nederland

4 0 4 6 4 4 5 3

0

5 0

8 0 4 1 5 7 7 8 9

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Pieter Neven

evanghaastrecht@gmail.com
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

De vereniging tot Evangelisatie staat op grondslag van Gods onfeilbaar Woord, 
opgevat naar de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die in de jaren zestienhonderd 
achttien en zestienhonder negentien door de Dordtse Synode zijn vastgesteld, en stelt 
zich ten doel niet om zich af te scheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk, maar 
alleen om bij gebrek aan een hervormd-gereformeerde predikant in de plaatselijke kerk 
te Haastrecht zich te scharen onder de banier van Gods Woord.

Kerkdiensten, bediening sacramenten, pastoraat, catechese, jeugdvereniging en 
activiteiten in de breedste zin van het woord.

Collecteopbrengsten tijdens de erediensten
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Mentor krijgt een honorarium o.b.v. mentorovereenkomst (8 uur per week).
Predikanten krijgen voor de zondagse eredienst een preekvergoeding.
Voor schoonmaak en onderhoud wordt een kleine maandelijkse vergoeding verstrekt. 
Verder niet van toepassing of sprake van personeel.

Erediensten, catechese, jongerenclub, ouderenmaaltijd, koffieochtenden, 
gemeentemiddag, bezinningsavonden, bestuurvergaderingen, bijbelkringen (3x), 
zondagschool, pastorale bezoeken, huwelijkscatechese en huisbezoeken.

De doelen zien toe aan het onderhoud en in standhouden van de 
verenigingsactiviteiten, alsmede diaconaat giften in geld en natura aan minder 
bedeelden in binnen en buitenland (noodhulp). Het vermogen dat aanwezig is 
onderverdeeld in bestemmingsfondsen en reserves, te weten: continuïteitsreserve, 
onderhoudsfonds, bouw- en renovatiefonds, diaconaat en overige reserve.

https://www.evangelisatiehaastrecht.nl/statuten.html

ttps://www.evangelisatiehaastrecht.nl/kerkblad-en-agenda.html

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

19.527 9.902

12.750 13.750

45.628

13.351 14.8360

45.628 38.488

45.628

26.101 28.586

45.628

38.488

0

38.488

38.488

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

https://www.evangelisatiehaastrecht.nl/giften-en-ledengeld.html

De toename van de liquide middelen aan de activazijde wordt veroorzaakt door de toename van de fondsen (bouw- en renovatiefonds) doordat met name 
de voorgenomen spouwmuurisolatie steeds is uitgesteld door de installateur i.v.m. de pandemiemaatregelen. In 2021 zal dit fonds worden gebruikt voor 
de isolatie van het gebouw, de renovatie van het sanitair, de warmwatertechniek en zal een verkenning worden gedaan naar raamisolatie.



05 van 06

3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

49.340 53.388

0 0

0 0

4 6

2020 2019 (*)

49.344 53.394

-2.485 2.510

51.829

51.829

50.884

50.884
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Ondanks het coronajaar 2020 heeft de gemeente getrouw gegeven. De opbrengsten 
liggen iets lager dan begroot en de realisatie van 2019. Tegelijkertijd is er meer 
gegeven voor de specifieke fondsen (onderhouds-, bouw- en renovatiefonds en in het 
bijzonder het audiofonds). Mede door dit fonds is het mogelijk geweest om een 
camera, streamingsapparatuur en nieuwe audio- en videotechniek aan te schaffen om 
toch met elkaar in contact te blijven gedurende 2020. De kosten zijn stabiel en we zien 
uit naar versoepelingen voor de komende periode, alsmede het weer kunnen 
aanvangen van de fysieke activitetien, ontmoeting en verbinding met elkaar en de 
mensen om ons heen. 

https://www.evangelisatiehaastrecht.nl/giften-en-ledengeld.htm
l

Open


