
  

Elburg, mei 2022 

  
Uitnodiging en Uitleg Ledenvergadering maandag 30 mei 2022, 19.30 uur  

 

 

Beste leden, 

 

Graag nodigen wij je uit voor de voorjaarsledenvergadering van 30 mei 2022 (aanmelden voor online 

deelname uiterlijk zaterdag 28 mei.) 

 

Gelukkig kan deze vergadering weer fysiek in ons kerkgebouw plaatsvinden zoals we voorheen ook 

gewend waren. We nodigen jullie dan ook uit om zoveel mogelijk in de kerk aanwezig te zijn. 

  

We hebben gemerkt dat het voor leden om allerlei redenen soms ook gewenst is om online deel te 

kunnen nemen, omdat we graag zoveel mogelijk leden betrekken bij de ledenvergadering blijven we 

daarom de mogelijkheid voor online deelname ook bieden. Wil je online deelnemen? Meld je dan voor 

zaterdag 28 mei aan. Dan kunnen we zorgen dat je op tijd de link voor de vergadering en de 

mogelijkheid voor het online stemmen ontvangt. Aanmelden kan via de bekende manieren via de 

Scipio app, via de mail (secretaris@vegelburg.nl) en telefonisch 06-12848500. 

 

Als je naar het kerkgebouw komt is vooraf aanmelden niet nodig. Alle aanwezigen in het kerkgebouw 

zullen stemmen door middel van stembriefjes. 

 

De vergadering start om 19.30 uur, maar vooraf zal er om 19.00 uur een bidstond zijn waarin we om 

een zegen voor de gemeente en de vergadering bidden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om ook 

daar aanwezig te zijn en mee te bidden. 

 

Er is vooraf geen financieel vragenuurtje. Technisch inhoudelijke financiële vragen kunnen vooraf aan 

de vergadering per mail (secretaris@vegelburg.nl) worden gesteld. 

 

De stukken voor de ledenvergadering zijn beschikbaar via de Scipio app (onder mededelingen), 

website (besloten deel) en je kunt ze opvragen bij de secretaris.  

 

Graag tot de 30e. Mochten er nog vragen zijn dan kun je altijd contact opnemen met de secretaris 

 

Namens de kerkenraad 

 

 

Marcel van ’t Hul 

 

Secretaris VEG Elburg 

secretaris@vegelburg.nl 

06-12848500
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Agenda Ledenvergadering 

Datum 30 mei 

Tijd 19.30 uur (19.00 uur bidstond) 

Locatie Kerk/Teams 

 

1. Opening en overdenking door Voorzitter Joan Teerling 

2. Mededelingen 

 

3. Verslag Ledenvergaderingen 29 november 2021, 18 december 2021 (bijlage 1,2) 

4. Jaarverslag 2021 (bijlage 3) 

5. Jaarrekeningen (bijlage 4, 5,6,7,8) 

• 

• 

• 

• 

• 

6. Visie/Missie traject gemeente (Toelichting in de vergadering) 

7. Veilige Gemeente (Toelichting in de vergadering) 

8. Verkiezingen 

• 

• 

• 

9. Pauze 

10. Uitslag Verkiezingen 

  



 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Verslag Ledenvergadering VEG Elburg 
 
Datum:  Maandag 29 november 2021 
Tijd:  19.30 uur  
Locatie: Kerkgebouw VEG, Boterbloem 15, Elburg en online 
Aanwezig: In totaal hebben 176 leden deelgenomen aan de stemmingen 
  
Agendapunten: 

1. Opening en overdenking 
  
2. Mededelingen 

• Update per stuurgroep. Vanuit de verschillende stuurgroepen wordt een korte 
update gegeven van de belangrijkste dankpunten en gebedspunten. (punten zijn 
opgenomen als bijlage bij het verslag 

• Voortgang Missie Visie traject  
Joan geeft een korte toelichting op de stand van zaken van het missie/visie traject. 
Nog voor de zomer heeft de kerkenraad in een tweedaagse nagedacht over de missie 
en visie van onze gemeente. In de september is er een avond geweest met 
gemeenteleden die hierin mee hebben gedacht. Door de steeds wisselende 
coronamaatregelen is het lastig om bijeenkomsten te organiseren. Ook is het 
moeilijk om een visie op de toekomst te ontwikkelen als onduidelijk is hoe 
kerkbezoek en gemeente-zijn er uitziet na de coronacrisis. Daar komt bij dat de 
afgelopen twee maanden de focus heeft gelegen op het thema Vrouwen in het 
Ambt. 
Begin 2022 zal de kerkenraad opnieuw over dit onderwerp spreken. Daarna zal het 
ook weer breed in de gemeente gedeeld worden. 

• Voortgang Veilige gemeente 
Naar aanleiding van het eerste onderzoek is inmiddels de implementatie in gang 
gezet. De eerste twee concrete acties zijn het aanstellen van een 
vertrouwenspersoon en de invoering van de VOG in het jeugdwerk. 
 

3. Verslagen  
• Verslag ledenvergadering 19 april 2021 

Gevraagd wordt of er al meer duidelijk is over hoeveel inactieve leden en vrienden onze 
gemeente heeft. Hier is in de afgelopen periode het e.e.a. van op een rij gezet. Met het 
aanmelden voor diensten en het gebruik van de scipio app is er veel meer zicht op de 
betrokkenheid van mensen. We zien dat het aantal mensen wat niet in meer of mindere 
mate betrokken is veel kleiner is dat werd verondersteld. 
 
Het verslag is ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Begroting 2021 
• Afscheid  

In verband met de verhuizing naar Groningen zal Ria afscheid nemen van onze 
gemeente. Dit houdt ook in dat ze haar taken ten aanzien van de financiële administratie 
neer zal leggen. We danken Ria voor haar grote inzet in de afgelopen 12 jaar.  We 
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wensen haar ook alle goeds toe met de kinderen in het nieuwe huis en hopen haar ook 
nog regelmatig in onze gemeente te zien. 
Remco Timmer is bereid gevonden om haar taken over te nemen. We zijn blij dat hij dit 
wil doen en wensen hem heel veel succes in het uitvoering van deze taak. 
 

• Omdat er nog steeds een vacature is voor penningmeester licht Marcel de begroting 
verder toe. De belangrijkste punten zijn: 

Invulling formatie 
Vorige jaar hebben we in de ledenvergadering besproken hoe we na de pensionering van Chris 
Doorweerd om wilden gaan met de vacature. Besloten is om Durk Muurling een uitbreiding van het 
contract geven en Robert Pruis aan te stellen als jongerenwerker. Later is daar Christiaan van 
Renselaar bij gekomen voor het pastoraat met het accent op ouderen. Omdat de eerste ervaringen 
positief zijn, maar het nog te vroeg is voor een volwaardige evaluatie wordt voorgesteld de tijdelijke 
aanstellingen met een jaar te verlengen. 
Keuken/zonnepanelen 
De kosten van de uitbreiding van de keuken vallen erg tegen. Besloten is om daarom opnieuw naar 
de plannen te kijken en daarbij breder naar de inrichting van de hal te kijken. Dit biedt ook 
mogelijkheden voor een meer multifunctioneel gebruik van de ruimtes. 
Ten aanzien van de verduurzaming van het kerkgebouw is op advies van de ledenvergadering 
opnieuw naar het aanschaffen van zonnepanelen te kijken. In deze begroting hebben we de 
afschrijvingskosten laten wegvallen tegen de daling van de energielasten. Daarmee is het 
kostenneutraal verwerkt. 
Gezien de niet sluitende begroting is besloten om andere wensen ten aanzien van het opfrissen van 
het kerkgebouw even op pauze te zetten. 
Tekort 
De kerkenraad heeft met de stijging van de personeelskosten kritisch gekeken naar alle andere 
uitgaven. Dit heeft ertoe geleid dat de totale lasten niet stijgen. Toch is er een tekort van ca € 
20.000,-. De verklaring hiervoor is dat de opbrengsten al enige jaren achterblijven bij de inkomsten. 
In voorgaande jaren is dat vaak verbloemd door incidentele meevallers. Belangrijk is dat in het 
komende jaar de inkomsten in evenwicht komen met de uitgaven. Anders zullen we volgend jaar 
moeten schrappen in de lasten. 

 
Gevraagd wordt of de tegenvallen giften komen doordat de gemeente krimpt of door corona? Dit is 
niet het geval. Onze gemeente groeit nog steeds licht en door corona zien we wel iets minder 
inkomsten, maar eigenlijk is het achterblijven van de giften al een aantal jaar een probleem. 
Opgemerkt wordt dat de begroting van de zending ook onderdeel is van de totale begroting. Deze 
wordt in de stukken apart toegelicht. 
 
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Positie vrouwen in de gemeente  
Ondanks de grote deelname aan deze ledenvergadering wordt toch niet voldaan aan de eis dat 
minimaal de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn voor een reglementswijziging. Dit 
punt wordt daarom niet inhoudelijk behandeld. 
 
Voor de 2e behandeling was de datum van 13 december gereserveerd. Gezien de 
coronamaatregelen zal de kerkenraad komen met een aangepast voorstel voor de tweede 
behandeling. 
 

6. Verkiezingen 
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- Er zijn op dit moment een aantal vacatures in de kerkenraad. Het is de kerkenraad niet 
gelukt om voor iedere vacature een kandidaat voor te dragen. Dit gaat om de vacatures 
voor Penningmeester en Leren.  

- Gelukkig zijn er ook vacatures waar we wel kandidaten voor kunnen voordragen. Gezien 
de lastige invulbaarheid van de vacatures heeft de kerkenraad gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om geen dubbeltallen te stellen maar een enkelvoudige voordracht te doen 
per vacature. Voorgedragen voor Diaken Getuigen (zending)  wordt Henk van der Voort. 
Voor Oudste Vieren wordt Cor den Toom voorgedragen. Beiden stellen zich kort voor. 
Vervolgens wordt overgegaan tot stemming. 

 
 

 

7. Pauze 

 

8.  Uitslag verkiezingen 
Het stembureau bestaande uit Durk Muurling, Gerrit Westerink en Jacob Jan van de Spek 
heeft alle stemmen geteld en is tot de volgende uitslag gekomen. 
 
Voordracht Henk van der Voort 
Voor 175 
Blanco 1 
Tegen 0 
 
Voordracht Cor den Toom 
Voor 166 
Blanco 11 
Tegen 0 
 
Daarmee zijn beiden gekozen. Tijdens de vergadering hebben beiden ook hun verkiezing 
aangenomen. 
 

9. Rondvraag 
• Gevraagd wordt om de informatie van de bond zoals de jaargids te verspreiden in de 

gemeente. Dit wordt toegezegd. 

• Gevraagd wordt of de ouderendagen ook in de scipio app vermeld kunnen worden. Dit 
zal in het vervolg meegenomen worden in de agenda 

• Opgemerkt wordt dat men het jammer vindt dat het meezingen van de gemeente slecht 
hoorbaar is op de livestream. Vanuit de techniek zal gekeken worden of er aanpassingen 
mogelijk zijn. 

• Het is soms onduidelijk uit welke Bijbelvertaling gelezen wordt. We zullen vragen aan 
voorgangers om dit duidelijker aan te geven. In de livestream proberen we de getoonde 
vertaling zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat de voorganger gebruikt. 
 

 

10. Sluiting 

Joan dankt alle leden voor hun betrokkenheid en sluit de avond af met gebed 



•Update Stuurgroepen



Update Stuurgroep Dienen
Dankpunten 
▪ Mooie opbrengsten bij de bloemenactie en de 

boodschappenactie
▪ De praktische hulp van gemeenteleden aan 

gemeenteleden die dit tijdelijk nodig hebben
Gebedspunten 
▪ De toenemende nood door stijgende (energie)prijzen 

en corona
▪ In beeld krijgen van de personen die hulp nodig hebben
▪ Voortzetting goede interkerkelijke diaconale 

samenwerking



Update Stuurgroep Zorgen

Dankpunten 
▪ Volledig team (Oudsten, Stuurgroep Zorgen, Pastoraat)
▪ Meer verbinding met CK en andere stuurgroepen
▪ Goede open sfeer

Gebedspunten 
▪ Meer aandacht voor rouwverwerking 
▪ Omzien naar elkaar ook in de wijk
▪ Structuur voor zorg voor ouderen en jongeren



Update Stuurgroep Leren
Dankpunten 
▪ Gro(o)t(er) bereik van studies door livestream
▪ Nieuwe leden en vrienden (beginselcursus/catechese)
▪ Bijdrage leden en vrienden aan maranatha-kalender
▪ Inzet van Jan Duijst als oudste Leren
▪ Inzet Ilma van Iwaarden als stuurgroeplid
▪ Pre-marriage course

Gebedspunten 
▪ Vacature oudste Leren
▪ Vacatures stuurgroep Leren
▪ Bijbelstudiegroepen in de gemeente
▪ Nieuwe initiatieven 2022



Update Stuurgroep Jeugd en Jongeren

Dankpunten 
▪ Alle toegewijde kinder en jeugdleiders die met zoveel 

toewijding hun tijd en energie geven.
▪ De ruimte die de jeugd krijgt in de gemeente.
▪ Het net opgestarte kind en jeugd pastoraat.

Gebedspunten 
▪ Behoorlijk veel jongeren hebben het pittig sinds de 

lockdown.
▪ Het verder uitrollen van de leerlijn jeugd en jongeren
▪ Jongeren die we kwijtraken door de effecten van de 

maatregelen.



Update Stuurgroep Vieren
Dankpunten
▪ Dat we, ondanks de coronamaatregelen, ons geloof mochten blijven vieren 

middels, livestream, fysieke diensten, scipio enz.
▪ Voor de vele schouders die dit dragen; techneuten, voorgangers, kosters, 

muzikanten, koffie vrijwilligers enz.
▪ Voor de enthousiaste stuurgroep met visie en plannen
Gebedspunten
▪ Dat we Jezus Christus op eigentijdse wijze present blijven stellen in onze 

Vieringen, dat we missionair gericht zijn.
▪ Voor wijsheid en inspiratie in het Missie en visie traject en de uitwerking 

hiervan voor de Vieringen
▪ Dat we als gemeente zullen groeien in intimiteit met God en elkaar zodat 

de wereld weet dat Jezus leeft!
▪ Voor verbondenheid tussen jong en oud. Dat we veelkleurigheid 

omarmen.



Update Stuurgroep Getuigen
Dankpunten
▪ Open kerk
▪ Evangalisatiedienst, Resurrecion.Love (online evangalisatiedienst)
▪ Inspiratieavond (hoe kan je missionair zijn in je dagelijkse leven?)
▪ Thema diensten (Hoe aanstekelijk ben jij? + Missionair of Demissionair)
▪ Interkerkelijke missionaire activiteiten 

Gebedspunten
▪ Alpha cursus 2022
▪ Ontdekkersbijbelstudie (in Q1/Q2 2022)
▪ Open Kerk
▪ Missionaire Team(wijsheid en inzicht) 



Update Stuurgroep Getuigen (zending)
Dankpunten
▪ De gezondheid en bewaring van de zendingswerkers
▪ Het grote aantal mensen dat betrokken is bij de zending in 

groepsvorm(TFC’s/HIA/Zendingscomissie) en op individueel niveau
▪ Dat we een zendende gemeente zijn

Gebedspunten
▪ Wijsheid en inzicht voor het komende jaar
▪ Blijvende bescherming voor de zendingswerkers
▪ Dat er voldoende middelen binnen zullen komen om de zendingswerkers 

te blijven ondersteunen
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Verslag Ledenvergadering VEG Elburg 
 
Datum:  Zaterdag 18 december 2021 
Tijd:  15.30 uur  
Locatie: Kerkgebouw VEG, Boterbloem 15, Elburg en online 
Aanwezig: In totaal hebben 172 leden deelgenomen aan de stemmingen 

  

Agendapunten: 
1. Opening en overdenking door voorzitter Joan Teerling 

Joan leest uit Mattheus 6. Zoekt eerste het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven 
worden. 
Vandaag nemen we een besluit waar ongetwijfeld emotie een rol bij zal spelen. Toch vormen 
we met elkaar één lichaam en zullen we ook na het besluit van vandaag met elkaar één 
gemeente moeten vormen. Samen geloven, samen bidden, samen werken, samen God 
zoeken. 
Vervolgens opent hij de vergadering met gebed. 
 

2. Positie vrouwen in de gemeente (bijlage in de bundel voorstel CK. 
Rapport VOED en addendum VIA als aparte bijlagen) 
 
Joan schetst in het kort het traject wat doorlopen is om tot het besluit van deze avond te 
komen. 
 
De overwegingen van de kerkenraad zijn opgenomen in de stukken. Het voorstel van de 
kerkenraad is om het woord mannelijk te schrappen in het reglement. Daarmee wordt het 
ook mogelijk gemaakt voor vrouwen om diaken, oudste, spreker of voorganger te zijn in onze 
gemeente. 
 
Op de informatie avond is er de gelegenheid geweest om vragen te stellen. We gaan er 
daarmee vanuit dat in principe er voldoende gelegenheid is geweest om van gedachten te 
wisselen.  
De gelegenheid wordt gegeven aan de aanwezigen om het woord te voeren als zij daar 
behoefte aan hebben of wellicht hun standpunt willen toelichten. Van deze gelegenheid 
wordt geen gebruik gemaakt. 
 
Joan licht de stemprocedure toe en brengt het voorstel in stemming.  

 

 
3. Pauze 

 

4.  Uitslag Stemming 
In totaal zijn er 172 stemmen uitgebracht. Voor het voorstel zijn 138 stemmen, tegen 24. 
Daarnaast zijn er 10 blanco stemmen uitgebracht. Daarmee is het voorstel aangenomen. 
 
Dit betekent dat het reglement is gewijzigd. Toegelicht wordt dat dit betekent dat vanaf nu 
zowel mannen als vrouwen kandidaat gesteld kunnen worden voor ambten. De 
ledenvergadering besluit nog steeds over het kiezen van ambtsdragers. Er zal sprake zijn van 
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een geleidelijke invoering, waarbij steeds de geschiktheid van kandidaten centraal staat en 
niet de vraag of ze man of vrouw zijn. 
 
Met dit besluit is er ook ruimte voor vrouwelijke sprekers in de gemeente. Bij bijzonder 
diensten zijn ook in het verleden al wel vrouwen voorgegaan. Als kerkenraad kijken we 
jaarlijks naar de lijst van sprekers in de gemeente. Ook voor volgend jaar gaan we dat doen 
en zullen we uitslag van deze stemming daarin ook meenemen en kijken naar hoe we 
vrouwelijke voorgangers in de gemeente gaan toevoegen aan deze sprekerslijst. 
 

5. Sluiting.  
Joan sluit de vergadering af met een dankgebed en dankt iedereen voor zijn of haar 
deelname. 
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opgave van het aantal belijdende leden 01-01-2021 totaal erbij totaal eraf  01-01-2022 

aantal mannen <35 jr (t/m 34 jr) 9 4 2 11 

aantal vrouwen <35 jr (t/m 34 jr) 23 3 0 26 

aantal mannen 35-65 jr (35 t/m 64 jr) 149 5 2 152 

aantal vrouwen 35-65 jr (35 t/m 64 jr) 189 4 4 189 

aantal mannen >=65 jr (65 jr en ouder) 48 0 1 47 

aantal vrouwen >=65 jr (65 jr en ouder) 62 0 1 61 

 480 16 10 486 

     

aard van de mutaties  bij af saldo 

door belijdenis/doop door onderdompeling/correctie  14  14 

door attestatie van/naar zustergemeente  2  2 

door opzegging   6 -6 

door overlijden   4 -4 

totaal  16 10 6 

          

  01-01-2021  01-01-2022 

totaal aantal leden  480  486 

totaal aantal vrienden    941   957 

totaal aantal vrienden + leden    1421   1443 

     

 



JAARREKENING GEMEENTE 2021

Algemeen

Resultaat

positief resultaat is behaald van € 71.247.

VEG Nunspeet

Afsluiting

Het dagelijks bestuur, VEG Elburg

De jaarrekeningen van de gemeente, het jeugdwerk en de ZED worden afzonderlijk gepresenteerd. 

Om de balanspositites van de totale gemeente inzichtelijker te maken, zijn de banksaldi van zowel 

het jeugdwerk als de ZED zichtbaar in de balans van de gemeente als liquide middelen niet vrij te 

besteden c.q. vastgelegd vermogen.

pagina 1

We hebben dit jaar afgesloten met een negatief saldo van € 5.199, terwijl er in 2020 een

Ondanks het feit dat VEG Nunspeet reeds in de loop van 2018 zelfstandig verder is gegaan, is de 

financiële afwikkeling pas in 2021 afgerond. 

We zijn onze Hemelse Vader dankbaar voor de mogelijkheden van de techniek en alles wat we 

daardoor binnen onze gemeente voor elkaar en voor mensen daar buiten mochten betekenen!

Door corona was ook 2021 weer een bijzonder jaar. Dit heeft naast alle persoonlijke gevolgen voor 

onze leden, vrienden en gasten ook financiële gevolgen gehad. Vanwege het uitzenden via de 

livestream zijn gewone collecten al een tijd niet mogelijk. In 2020 is daarom veel gebruik gemaakt 

van de Givt-app. Daarbij worden echter (behoorlijke) kosten per collecte berekend. In 2021 is 

collecteren via de Scipio-app daarom mogelijk geworden, aangezien daar geen kosten per collecte 

mee gemoeid gaan.

Het resultaat over 2021 is € 8.906 hoger dan het genormaliseerde resultaat over 2020.

Het positieve resultaat van 2020 is veroorzaakt door de verkoop van de pastorie. Wanneer

we de boekwinst van de verkoop buiten beschouwing laten, ontstaat het genormaliseerde resultaat. 

Dit genormaliseerde resultaat over 2020 bedraagt negatief € 14.105.

De cijfers voor 2020 zijn waar nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te 

maken.



BALANS GEMEENTE 2021

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2021 PASSIVA 31-12-2020 31-12-2021

Vaste Activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa 1.764,00       1.008,00       Vrij besteedbaar vermogen

Eigen vermogen 01-01 178.638,66 261.396,14 

Vlottende activa Vrijval voorzieningen 11.510,53    -                

Vorderingen 4.334,02       8.709,32       Resultaat 71.246,95    5.199,19-      

Eigen vermogen 31-12 261.396,14 256.196,95 

Liquide middelen Vastgelegd vermogen

Liquide middelen vrij te besteden 337.826,48   293.404,95   ZED 76.529,36    74.114,06    

Liquide middelen niet vrij te besteden 76.862,54     74.353,54     Jeugdwerk 333,18         239,48         

Voorzieningen

Onderhoud en inventaris kerkgebouw 17.088,03    20.469,21    

Geluidsinstallatie 3.443,97      3.895,97      

Kortlopende schulden

VEG Nunspeet 43.365,54    -                

Collectetegoed Scipio in omloop -                3.751,20      

Collectemunten in omloop 3.417,95      1.679,30      

Nog te betalen kosten 15.212,87    17.129,64    

Totaal 420.787,04   377.475,81   Totaal 420.787,04 377.475,81 

  

Niet uit de balans blijkende vordering: zie de toelichting op de balans.
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN GEMEENTE 2021 ELBURG

LASTEN werkelijk 2020 begroot 2021 werkelijk 2021 BATEN werkelijk 2020 begroot 2021 werkelijk 2021

Salarissen 95.041,77          95.300,00          91.684,88          Algemene bijdragen 119.097,64        126.900,00        131.541,22        

Overige personeelskosten 12.909,41          17.700,00          15.354,43          Bondsbijdragen 9.438,51            12.000,00          5.680,89            

Sprekersvergoedingen 8.120,22            14.700,00          9.933,40            Collecten 28.264,62          32.300,00          29.080,24          

Muzikale begeleiding 5.047,75            4.400,00            3.467,41            Bijdragen exploitatie gebouwen 18.772,84          31.000,00          10.139,48          

Jeugdwerk 4.547,85            5.800,00            4.388,96            Totaal bijdragen 175.573,61        202.200,00        176.441,83        

Te betalen bondsbijdrage 19.954,32          20.400,00          19.200,00          

Overige gemeentelijke kosten 1.830,07            3.700,00            4.173,59            Verhuur 435,00               2.000,00            950,00               

Totaal gemeentelijke kosten 147.451,39        162.000,00        148.202,67        Advertenties maandblad/Scipio 105,00               1.700,00            3.168,00            

Overige opbrengsten 63,04                  1.000,00            1.597,08            

Huur 13.761,58          18.100,00          13.895,63          Totaal overige opbrengsten 603,04               4.700,00            5.715,08            

Afschrijving 1.251,00            800,00               756,00               

Energie en water 4.667,56            4.800,00            4.207,25            Verkoop pastorie 85.352,31          -                      -                      

Onderhoud 7.096,73            5.600,00            6.018,59            Totaal bijzondere baten 85.352,31          -                      -                      

Overige kosten gebouwen 4.466,78            4.100,00            4.904,07            

Totaal kosten gebouwen 31.243,65          33.400,00          29.781,54          

Administratiekosten 1.555,31            2.500,00            1.083,86            

Bankkosten 3.729,39            2.700,00            2.047,90            

Drukwerk 1.482,00            1.600,00            1.047,13            

Verbruiksartikelen 1.667,14            1.800,00            1.871,85            

Overige algemene kosten 3.153,13            2.900,00            3.321,15            

Totaal algemene kosten 11.586,97          11.500,00          9.371,89            

Subtotaal 190.282,01        206.900,00        187.356,10        Subtotaal 261.528,96        206.900,00        182.156,91        

Voordelig resultaat 71.246,95          -                      -                      Nadelig resultaat -                      -                      5.199,19            

Totaal 261.528,96        206.900,00        187.356,10        Totaal 261.528,96        206.900,00        187.356,10        
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TOELICHTING BALANS 2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde 01-01 1.764,00         

Afschrijving boekjaar 756,00-            

Boekwaarde 31-12 1.008,00         

Totale boekwaarde materiële vaste activa 31-12 1.008,00         

Zie voor de toelichting de staat van materiële vaste activa.

Vlottende activa

Vorderingen

Vooruitbetaalde kosten 416,00            

Betaalde voorschotten 250,00            

Teveel betaalde huur aan Stichting Lokaliteiten 3.876,99         

Nog te ontvangen collecten 556,75            

nog te incasseren collectetegoeden Scipio 3.392,00        

overige nog te ontvangen bedragen < € 750 217,58           

Nog te ontvangen bedragen 3.609,58         

8.709,32         

Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

De saldi per 31-12 bedragen:

- Rabobank NL49 RABO 0314 7277 01 (betaalrekening) 69.051,48      

- Rabobank NL66 RABO 0387 5911 76 (exploitatie gebouwen) 24.166,67      

- Rabobank NL41 RABO 0384 7053 91 (betaalrekening Jeugdwerk) 239,48            

- Rabobank NL56 RABO 0384 7784 53 (betaalrekening ZED) 25.328,61      

- Kas collectemunten 186,80            

- Rabobank NL14 RABO 1261 6167 23 (spaarrekening) 100.000,00    

- Rabobank NL55 RABO 1024 6433 36 (spaarrekening ZED) 48.785,45      

- Rabobank NL68 RABO 3290 7696 15 (spaarrekening) 100.000,00    

367.758,49    

De liquide middelen (betaal- en spaarrekeningen en kas) bestaan uit een niet vrij te besteden 

gedeelte en een vrij te besteden gedeelte.
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Liquide middelen niet vrij te besteden

ZED

- Rabobank NL56 RABO 0384 7784 53 (betaalrekening) 25.328,61      

- Rabobank NL55 RABO 1024 6433 36 (spaarrekening) 48.785,45      

74.114,06      

Jeugdwerk

- Rabobank NL41 RABO 0384 7053 91 (betaalrekening) 239,48            

239,48            

Saldo liquide middelen niet vrij te besteden per 31-12 74.353,54      

Liquide middelen vrij te besteden

Saldo liquide middelen vrij te besteden per 31-12 293.404,95    
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PASSIVA

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Saldo 01-01 261.396,14    

Resultaat boekjaar 5.199,19-         

Saldo 31-12 256.196,95    

Vastgelegd vermogen

ZED

Saldo 01-01 76.529,36      

Bestedingen boekjaar 2.415,30-         

Saldo 31-12 74.114,06      

Jeugdwerk

Saldo 01-01 333,18            

Bestedingen boekjaar 93,70-              

Saldo 31-12 239,48            

Voorzieningen

Voorziening onderhoud en inventaris kerkgebouw

Saldo 01-01 17.088,03      

Dotatie boekjaar 4.500,00         

Onttrekkingen boekjaar 1.118,82-         

Saldo 31-12 20.469,21      

Voorziening geluidsinstallatie

Dit betreft een voorziening voor (onderdelen van) de geluidsinstallatie in het kerkgebouw.

Saldo 01-01 3.443,97         

Dotatie boekjaar 1.200,00         

Ontvangen giften 1.500,00         

Onttrekkingen boekjaar 2.248,00-         

Saldo 31-12 3.895,97         

De onttrekkingen betreffen stoelen en led-verlichting.
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De onttrekking betreft de aanschaf van een nieuwe digitale audio mixer.

Het totale vermogen wordt gevormd door het eigen vermogen per 01-01 en het resultaat over het 

huidige boekjaar.

Dit betreft een voorziening voor onderhoud dat niet voor rekening van de Stichting Lokaliteiten komt 

en voor vervanging van inventaris van het kerkgebouw.



Kortlopende schulden

Collectetegoed Scipio in omloop 3.751,20         

Collectemunten in omloop 1.679,30         

loonheffing december 5.457,00        

reservering vakantietoeslag 3.351,43        

collecten/giften nog te storten 2.455,80        

bijdrage jeugdwerk 3.509,82        

overige nog te betalen kosten < € 750 2.355,59        

Nog te betalen kosten 17.129,64      

18.808,94      

Niet uit de balans blijkende vordering
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Deze passage wordt in zowel de jaarrekening van de VEG Oldebroek als in de jaarrekening van de 

VEG Elburg tot het jaar 2036 opgenomen om te voorkomen, dat, indien de vordering geïnd zou 

kunnen worden, het bestaan daarvan niet bekend zou zijn. 

Op grond van het bij de deling van de VEG Elburg en VEG Oldebroek opgestelde convenant bestaat er 

tussen beide gemeenten de volgende overeenkomst: 

Overeengekomen is de pastorie van Oldebroek niet in de financiële verdeling te betrekken, aangezien 

deze als ambtswoning fungeert en vanwege haar historische achtergrond. Indien de pastorie binnen 

dertig jaren na de verzelfstandiging wordt vervreemd, komt eenderde van de waarde op het tijdstip 

van vervreemding toe aan VEG Elburg en tweederde aan VEG Oldebroek. Alsdan zal worden 

afgerekend over de waarde van de pastorie op het tijdstip van de verkoop naar de staat en functie 

van de pastorie per 1 januari 2003, zodat investeringen in de pastorie gedaan na 1 januari 2003 niet 

voor verdeling in aanmerking komen. 



Staat van materiële vaste activa 2021 VEG Elburg

omschrijving afschrijvings- aanschafw. cum. afschr. boekwaarde investerin- terugname afschrijving desinveste- aanschafw. cum. afschr. boekwaarde

termijn in jr 01-01-2021 t/m 2020 01-01-2021 gen 2021 2021 2021 ringen 31-12-2021 t/m 2021 31-12-2021

Risograph SF 5030 (aankoop april 2018) 5                         3.805,45       2.041,45        1.764,00          756,00        3.805,45    2.797,45        1.008,00      

totaal inventaris 3.805,45       2.041,45        1.764,00          -             -             756,00        -                  3.805,45    2.797,45        1.008,00      

totaal staat van activa 3.805,45       2.041,45        1.764,00          -             -             756,00        -                  3.805,45    2.797,45        1.008,00      
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TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN 2021

LASTEN

Gemeentelijke kosten

Salarissen 91.684,88       

Overige personeelskosten 15.354,43       

- consulenten ds. S. van der Velde en ds. D. Durieux 2.441,34        

- jongerenwerker Robert Pruis 5.967,50        

- verzuimverzekering Interpolis 5.164,74        

- Arbo, telefoonkosten, reiskosten en overig 1.780,85        

Totaal 15.354,43      

Sprekersvergoedingen 9.933,40         

Muzikale begeleiding 3.467,41         

Jeugdwerk 4.388,96         

Te betalen bondsbijdrage 19.200,00       

Overige gemeentelijke kosten 4.173,59         

Gebouwen  

Huur 13.895,63       

Huur kerk Elburg 12.698,43      

Huur Borchstee en Luctor 1.197,20        

Totaal 13.895,63      

Hiertoe behoren de salarissen van de voorganger en pastoraal medewerker. Het bestaat uit bruto 

salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, loonheffing en pensioen.

Voorgangers van elders ontvangen per keer dat zij voorgaan een vaste spreekbeurtvergoeding van € 

133,00 en een vergoeding voor de reiskosten van € 0,28 per kilometer.

Hieronder worden gerekend de kosten voor de combo’s, onderhoud van de muziekinstrumenten en 

van de geluidsinstallatie, alsmede een vergoeding voor koren en organisten. Ook is hierin begrepen 

een dotatie aan de voorziening t.b.v. geluidsinstallaties.

Tot de kosten van het kerkgebouw behoort de aan de Stichting Lokaliteiten VEG Elburg te betalen 

huur. Deze huur is afgestemd op de kosten die door de Stichting Lokaliteiten worden gemaakt 

(afschrijving, dotatie groot onderhoud, regulier onderhoud, rente, verzekering en belasting).
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Door een tekort aan zalen in de kerk wordt de Borchstee gehuurd voor de zondagsschool op 

zondagmorgen. Ook deze kosten worden hier verantwoord.

Hieronder worden kosten verantwoord ten behoeve van meldpunt, toerusting, ZED, ouderenwerk en 

promotie diensten.

De hier genoemde kosten bestaan uit de bijdrage in de kosten van het jeugdwerk.

Hieronder vallen vergoedingen voor consulenten en jongerenwerker, kosten voor 

verzuimverzekering, Arbo kosten, telefoonkosten, reiskosten, studiekosten en overige kosten.

Dit betreft de kosten van het lidmaatschap van de Bond VEG, per lid € 40 (2020 € 40,89).

Voor doopdiensten door onderdompeling wordt gebruik gemaakt van het gebouw van Luctor et 

Emergo in Oldebroek. Deze kosten worden hier ook meegenomen.



Afschrijving 756,00            

Energie, water 4.207,25         

Onderhoud 6.018,59         

Dotatie voorziening onderhoud en inventaris kerkgebouw 4.500,00        

Klein onderhoud kerkgebouw 1.518,59        

Totaal 6.018,59        

Overige kosten gebouwen 4.904,07         

Algemene kosten

Administratiekosten 1.083,86         

Bankkosten 2.047,90         

Hieronder worden zowel de bankkosten als de kosten voor Givt verantwoord.

Bankkosten 1.190,72        

Kosten Givt 857,18            

Totaal 2.047,90        

Drukwerk 1.047,13         

Verbruiksartikelen 1.871,85         

Kosten van koffie, thee, koekjes, schoonmaakartikelen e.d.

Overige algemene kosten 3.321,15         

Onder deze rubriek zijn verantwoord de kosten voor (bestuurders)aansprakelijkheidsverzekering, de 

kosten van bloemen/fruit bij bezoek aan gemeenteleden, de kosten van de viering van het Heilig 

Avondmaal, het gemeenteweekend, doopkaarten, huwelijksbijbels, diverse kosten vanuit de 

kerkenraad en eventuele andere kosten.
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Dit betreft de kosten voor het kopieerapparaat en de aanschaf van papier.

Tot de administratiekosten behoren de kosten voor loonadministratie, porti en diverse kleinere 

aanschaffingen ten behoeve van de administratie.

Tot deze kosten behoren de kosten voor gas, elektriciteit en water.

Tot deze kosten behoren de kosten van communicatie, tuinonderhoud, afvalverwijdering, 

belastingen, heffingen, vergoeding beheerder, vergoeding koster en eventuele overige kosten.

In april 2018 is er een kopieerapparaat/printer aangeschaft. De aanschafkosten worden door middel 

van afschrijvingen uitgesmeerd over 5 jaren.



BATEN

Bijdragen

Algemene bijdragen 131.541,22    

Bondsbijdragen 5.680,89         

Collecten 29.080,24       

Wekelijkse collecten voor de gemeente 20.752,11      

Bestemmingscollecten eigen gemeente 8.328,13        

Totaal 29.080,24      

Bijdragen exploitatie gebouwen 10.139,48       

Overige opbrengsten

Verhuur 950,00            

Advertenties maandblad/Scipio 3.168,00         

Overige opbrengsten 1.597,08         

Alle overige opbrengsten worden hieronder verantwoord.

Collecten bestemming derden

SZD, collecte 07-02 (doel: diaconaat buitenland) 387,10            

SZD, collecte 02-05 (doel: zending binnenland) 383,25            

SZD, collecte 29-08 (doel: noodhulp Haïti) 949,95            

SZD, collecte 12-09 (doel: Vrije Evangelische Gemeenten buitenland) 368,75            

SZD, collecte 03-10 (doel: Dienst aan Israël) 452,12            

Bond, collecte 10-10 (doel: Fonds voor de Jeugd / Kampus) 331,45            

NBG, collecte 24-10 376,80            

SZD, collecte 21-11 (doel: binnenlands diaconaat) 333,50            
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De collecten via de Zending, Evangelisatie en Diaconaat (ZED) ten behoeve van eigen 

zendingswerkers, diaconie, evangelisatie en zending zijn in de jaarrekening van de ZED verantwoord.

In de loop van 2021 is gecollecteerd voor diverse activiteiten die buiten onze gemeente worden 

uitgevoerd. Onderstaand worden de opbrengsten van deze collecten weergegeven met de 

organisaties waarvoor deze zijn ingezameld c.q. waaraan deze zijn overgemaakt. 

Voor het kerkgebouw wordt huur ontvangen van Celebration, Celebration 30+/-, rouw- en 

trouwdiensten van buiten de gemeente en diverse eenmalige verhuren. In dit bijzondere jaar van 

corona is de kerk nauwelijks verhuurd geweest.

Dit betreft de bijdragen via bankoverschijvingen op het aparte bankrekeningnummer voor exploitatie 

gebouwen.

De leden wordt gevraagd de bondsbijdrage afzonderlijk over te maken. Velen kiezen er echter voor 

om een totaalbedrag voor algemene bijdrage inclusief bondsbijdrage over te maken. Dergelijke 

ontvangsten staan onder de algemene bijdragen verantwoord.

Hier worden de opbrengsten van de advertenties in de maandbladen en op de Scipio-app 

verantwoord.



BALANS JEUGDWERK 2021

Activa 31-12-2020 31-12-2021 Passiva 31-12-2020 31-12-2021

Rekening NL41 RABO 0384 7053 91 333,18            239,48            Reserve 3.110,29         3.110,29         
Nog te ontvangen bijdrage gemeente 3.008,36         3.509,82         Zending 224,60            224,60            
Vooruit betaalde bedragen -                  -                  Nog te betalen bedragen 6,65                414,41            

Totaal 3.341,54         3.749,30         Totaal 3.341,54         3.749,30         

REKENING VAN BATEN EN LASTEN JEUGDWERK 2021

Lasten werkelijk 2020 begroot 2021 werkelijk 2021 Baten werkelijk 2020 begroot 2021 werkelijk 2021

@theCross diensten 1.820,13         3.200,00         2.865,25         Donaties -                  120,00            50,00              
@theCross events -                  500,00            500,00            Subsidies 644,70            1.560,00         1.251,20         
Jeugdwerk algemeen 190,36            270,00            760,71            Bijdrage gemeente 3.464,54         5.790,00         4.388,96         
Zondagsschool totaal 1.552,29         1.800,00         996,67            
Tienerclub Rock Solid 492,78            600,00            349,00            
Pathfinders 53,68              -                  -                  
Huiscatechesatie -                  300,00            -                  
Creche -                  100,00            218,53            
Toerusting -                  250,00            -                  
Jeugdkamp -                  250,00            -                  
Onvoorzien -                  200,00            -                  

Subtotaal 4.109,24         7.470,00         5.690,16         Subtotaal 4.109,24         7.470,00         5.690,16         
Voordelig resultaat -                  -                  -                  Nadelig resultaat -                  -                  -                  

Totaal 4.109,24         7.470,00         5.690,16         Totaal 4.109,24         7.470,00         5.690,16         



BALANS ZED 2021

Activa 31-12-2020 31-12-2021 Passiva 31-12-2020 31-12-2021

Materiële vaste activa Eigen vermogen
Reserveringen
Zending 25.907,70 24.714,19 
Diaconie 20.362,25 22.217,20 
Evangelisatie 10.144,41 10.839,92 

Overlopende  activa 4,33 Overlopende passiva 20.119,33 16.342,75 

Liquide middelen
Rekening Courant NL56 RABO 0384 7784 53 27.747,11 25.328,61 
Spaarrekening NL55 RABO 1024 6433 36 14.373,85 48.785,45 
Doelreserveren NL68 RABO 3290 7696 15 34.408,40 

Totaal 76.533,69 74.114,06 Totaal 76.533,69 74.114,06 
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REKENING VAN LASTEN EN BATEN ZED 2021

Lasten Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021 Baten Werkelijk 2020 Begroot 2021 Werkelijk 2021

Zending Zending
Ondersteuning EZW 26.250,00 19.300,00 25.550,00 Algemene giften 11.782,00 11.000,00 12.788,50 
Onkosten ZC 339,37 400,00 233,37 Collecte EZW 1.479,29 1.200,00 1.917,35 

Actiedag 12.633,11 8.000,00 10.616,89 
Zendingsbus en Boekenkast 143,65 200,00 95,05 
Zondagsschool 750,00 0,00 

Bestemde giften 81.764,81 40.000,00 94.820,45 Bestemde giften en collecten 81.764,81 40.000,00 94.820,45 
Collecte Zending Extern 3.876,09 1.200,00 1.942,90 Collecte Zending Extern 3.876,09 1.200,00 1.942,90 

Evangelisatie 892,68 950,00 1.078,94 Evangelisatie 851,15 950,00 1.774,45 

Diaconie 10.551,07 4.700,00 3.888,85 Diaconie 10.521,76 4.700,00 5.743,80 

Bankkosten 721,18 700,00 832,16 Rente bank 5,54 0,00 4,23 

Subtotaal 124.395,20 67.250,00 128.346,67 Subtotaal 123.807,40 67.250,00 129.703,62 
Voordelig resultaat  -  - 1.356,95 Nadelig resultaat 587,80  -  - 
Totaal 124.395,20 67.250,00 129.703,62 Totaal 124.395,20 67.250,00 129.703,62 
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TOELICHTING BALANS ZED 2021

ACTIVA

Liquide middelen
RC
Spaarrekening
Doelreserveren rekening geopend samen met andere VEG tegoeden

PASSIVA

Reserveringen
Zending
Voorziening tbv jaarlijkse toezegging eigen zendingswerkers
Voorziening tbv tegemoetkoming kosten bezoek zendelingen

Diaconie
Voorziening tbv diaconale verzoeken

Evangelisatie
Voorziening tbv Evangelisatieacties
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TOELICHTING REKENING VAN LASTEN EN BATEN ZED 2021

LASTEN
Ondersteuning EZW
Uitkering aan onze eigen zendingswerkers
Bestemde giften
Ontvangen giften voor een specifiek doel
Collecte Zending Extern
Opbrengt Collecten tbv externe Zending projecten
Onkosten ZC
Kosten zendingsjaargids, kosten tbv attenties zendingswerkers

Evangelisatie
Kosten van Evangelisatie activiteiten

Diaconie uitgaven
Diaconale ondersteuning

Bankkosten
Kosten door de bank doorbelast

BATEN
Algemene giften
Giften ontvangen tbv Zending algemeen
Collecte EZW
2e collecten tbv EZW
Actiedag
Netto opbrengst Hart in Actie dag 
Zendingsbus
Zendingsbussen bij uitgang kerken
Bestemde giften en collecten
Bestemde giften en collecten
Collecte Zending Extern
Opbrengt Collecten tbv externe ZED projecten

Evangelisatie ontvangsten
Collecte Evangelisatie 

Diaconie ontvangsten
Collecte Diaconie en bijdrage € 1.000 van de gemeenteleden

Rente bank
Rente bank op spaartegoed
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JAARREKENING 2021 STICHTING LOKALITEITEN

Algemeen

Resultaat
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De Stichting Lokaliteiten VEG Elburg is in het verleden opgericht met de bedoeling de BTW op 
kosten van de bouw van de kerk in aftrek te kunnen brengen bij de belastingdienst. Dit heeft ook 
plaats gevonden. Het kerkgebouw werd vervolgens gedurende 10 jaar verhuurd inclusief BTW aan 
de Vrije Evangelische Gemeente Elburg. Na afloop van deze 10 jarige periode kon via een 
herzieningsverzoek aan de belastinginspecteur de belaste verhuur met ingang van 1 januari 2005 
worden beëindigd. 

Op dat moment was het ook het voornemen om de stichting via aanpassing van de statuten te 
laten fuseren met de gemeente. Tijdens de voorbereidingen daartoe bleek, dat in verband 
daarmee alsnog een afrekening met de fiscus zou moeten plaatsvinden. Op dat moment is 
besloten de stichting in stand te laten en de huurconstructie door te laten lopen. 

De huur die met ingang van 2005 aan de VEG Elburg in rekening wordt gebracht, is gelijk aan de 
kosten die jaarlijks nog ten laste van de stichting worden gemaakt. Hiermee resulteert binnen de 
stichting geen saldo.



BALANS STICHTING LOKALITEITEN 

Activa 31-12-2020 31-12-2021 Passiva 31-12-2020 31-12-2021

Materiële vaste activa Eigen vermogen

Grond 122.625,20    122.625,20    Eigen vermogen 01-01 367.657,01    367.657,01    

Kerkgebouw 201.258,56    192.637,22    Resultaat -                 -                 

Eigen vermogen 31-12 367.657,01    367.657,01    

Financiële activa

Rekening-courant 571,17           679,29           Voorziening groot onderhoud 33.189,75      35.689,75      

Spaarrekening 77.965,26      91.472,54      

Overige financiële activa 7,28               8,40               Vreemd vermogen

Overige financiële passiva 1.580,71        4.075,89        

Totaal 402.427,47    407.422,65    Totaal 402.427,47    407.422,65    
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RESULTATENREKENING STICHTING LOKALITEITEN

Lasten 2020 2021 Baten 2020 2021

Afschrijving gebouw 8.621,34        8.621,34        Huur VEG Elburg 12.824,58      12.698,43      

Dotatie groot onderhoud 2.500,00        2.500,00        

Rente spaarrekening 7,28               8,40               

Bankkosten rekening-courant 63,58             63,60             

Onderhoud -                 -                 

Overige kosten 1.646,94        1.521,89        

Subtotaal 12.831,86      12.706,83      Subtotaal 12.831,86      12.706,83      

Voordelig resultaat -                 -                 Nadelig resultaat -                 -                 
Totaal 12.831,86      12.706,83      Totaal 12.831,86      12.706,83      
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TOELICHTING BALANS

ACTIVA

Materiële vaste activa

Grond 122.625,20  

Op dit aankoopbedrag wordt niet afgeschreven.

Kerkgebouw

Boekwaarde 01-01 201.258,56      

Afschrijving 8.621,34          

Boekwaarde 31-12 192.637,22  

Opstal/Glas 1.810.700,00   

Inventaris 176.800,00      

Financiële activa

Rekening-courant 679,29         

Spaarrekening 91.472,54    

Nog te ontvangen bedragen 8,40             

PASSIVA

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Saldo 01-01 367.657,01      

Resultaat boekjaar -                   

Saldo 31-12 367.657,01  

Voorziening groot onderhoud

Saldo 01-01 33.189,75        

Dotatie boekjaar 2.500,00          

Onttrekkingen boekjaar -                   

Saldo 31-12 35.689,75    

Vreemd vermogen

Overige financiële passiva

Nog te betalen kosten 4.075,89      
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Er is een uitgebreide opstal-/glasverzekering afgesloten bij Donatus. Op de verzekerde waarde 
wordt jaarlijks een index toegepast. De verzekerde waarde bedraagt per 01-01-2021: 

Het nog te ontvangen bedrag bestaat uit de rente over 2021.

De nog te betalen kosten bestaan voornamelijk uit de afrekening van de huur over 2020 en 2021 
aan VEG Elburg en door te betalen schadeuitkering aan de schilder met daarnaast een klein deel 
aan bankkosten over december 2021.



STAAT VAN ACTIVA STICHTING LOKALITEITEN

omschrijving investe- afschr. ter- aanschafw. cum. afschr. boekwaarde investerin- terugname aanschafw. afschrijving boekwaarde
ringsjaar mijn in jr 01-01 t/m 2020 01-01 gen 2021 2021 31-12 2021 31-12

ondergrond kerkgebouw nvt 122.625,20 0,00 122.625,20 122.625,20 0,00 122.625,20

opstallen:
gebouw t/m 2002 50 416.618,76 215.938,17 200.680,59 416.618,76 8.332,38 192.348,21
achterwand kerkzaal 2003 20 5.779,26 5.201,29 577,97 5.779,26 288,96 289,01
tussenpui hal + keukendeur 2004 10 1.318,90 1.318,90 0,00 1.318,90 0,00 0,00
ontruimingsinstallatie 2004 10 6.512,60 6.512,60 0,00 6.512,60 0,00 0,00

totaal opstallen 430.229,52 228.970,96 201.258,56 0,00 0,00 430.229,52 8.621,34 192.637,22

totaal 552.854,72 228.970,96 323.883,76 0,00 0,00 552.854,72 8.621,34 315.262,42
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TOELICHTING RESULTATENREKENING

LASTEN

Afschrijving gebouw 8.621,34        

Zie voor de toelichting de staat van materiële vaste activa.

Dotatie groot onderhoud 2.500,00        

Bankkosten rekening-courant 63,60             

Onderhoud -                 

Overige kosten 1.521,89        

Dit betreft de kosten van verzekeringen en belastingen.

Premie opstal-/glas- en inboedelverzekering 1.314,89        

Riool-/reinigingsrechten 207,00           

BATEN

Huur VEG Elburg 12.698,43      

Rente spaarrekening 8,40               
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Er zijn geen kosten gemaakt voor onderhoud.

Hier wordt de huuropbrengst van de VEG Elburg verantwoord. De huur die aan de VEG Elburg in 
rekening wordt gebracht, is gelijk aan de netto-kosten die jaarlijks ten laste van de stichting 
worden gemaakt. 
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Model controle Jaarrekening en Administratie  VEG…. 

Algemene gegevens 

Betreft gemeente: VEG Elburg 

Betreft jaarrekening over het boekjaar: 2021 

Aanvraag gedaan door kerkenraad / (Dag) Bestuur  

Deel A in te vullen door aanvrager en deel B t/m F door de controle commissie 

 
Toelichting op deel A. - Algemene vragen  
Onder A. staan algemene vragen over de gemeente inclusief de onderdelen en vragen over de 

scheiding van functies. Uitgangspunt is dat er altijd minimaal twee paar ogen zijn die zich bezig 

houden met financiële handelingen van de gemeente. Is dat niet mogelijk, dan is het wijs intern 

aanvullende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld een tweede handtekening voordat er 

betaald mag worden. Ook voor collecteopbrengsten moet een deugdelijke procedure zijn 

afgesproken over bewaren, tellen (liefst met twee personen waarbij een telrapport wordt 

ingevuld) en afstorten bij de bank, waarbij in elk geval nooit alles door één persoon wordt 

behandeld. Collectebonnen dient u uitsluitend te verstrekken via voorafbetalingen.  

A Algemene vragen ja nee nvt 

1 Is de opzet van de organisatie zodanig, dat in voldoende mate  
sprake is van scheiding van taken en bevoegdheden? Zijn er 
meerdere personen betrokken bij financiële handelingen. Ga 
dit na bij de volgende onderdelen: 

   

1a Penningmeester – boekhouder / administrateur  x  

1b Toezeggingen vrijwillige bijdragen en innen  x  

1c Handelingen t.a.v. collectes, zowel cash als bonnen  x  

1d Zijn bovenstaande zaken helder beschreven en openbaar  x  

2 Zijn er gescheiden administraties van andere onderdelen? x   

2a Zijn deze opgenomen in de controle aanvraag? x   

2b Indien niet, waarom niet? 
 

3 Exploiteert u het kerkgebouw? x   

4 Is er een actueel beleidsplan met meerjaren begroting?  x  

5 Is er kennis genomen en actie ondernomen op eventuele 
adviezen uit het controle verslag van vorig jaar? 

x   

6a Is het controle verslag openbaar gemaakt, of minimaal ter 
beschikking van de leden van de gemeente gesteld? 

x   

7 Zijn er toereikende risicoverzekeringen afgesloten voor 
bijvoorbeeld: brand, inboedel, arbeidsongeschiktheid 
personeel, WA voor vrijwilligers of een Wegam verzekering? 

x   

7a Noem ze: middels e-mail Remco Timmer dd. 16-04-2022 
vernomen dat de volgende verzekering zijn afgesloten: 

• Ziekengeldverzekering via Interpolis; 

• Aansprakelijkheidsverzekering voor kerken via 

Donatus; 

• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering via Donatus; 
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• Via Avéro loopt er een ZakenZekerPlan. Dat is een 

verzamelnaam voor verschillende verzekeringen; 

• Opstal/glas/inventaris via Donatus (tnv St. Lokaliteiten). 

8 Zijn diegene die de kascontrole uitvoeren, financieel 
deskundig? 

x   

8a Hebben zij voldoende kennis van de organisatie? x   

8b Zijn zij onafhankelijk? 
  

x   

Ingevuld door: 
 

 Op:14-4-2022 

Voorzitter: 
 
 

 

Secretaris: 
 
 

Marcel van ‘t Hul 

 
Toelichting op deel B. - Algemeen  
Voor elke administratieve organisatie en de controle daarop, geldt dat er een functiescheiding 
moet zijn. Concreet: betalen en boeken liggen bij voorkeur niet bij één en dezelfde persoon. Is dit 
wel het geval, dan moet er minimaal een opdrachtbewaking zijn door een tweede persoon. Daar 
zijn de vragen in A, maar ook nu in B op gericht.  
Een ander belangrijk onderdeel van de controle is na te gaan of de instelling voldoet aan de 
voorwaarden van de landelijke ANBI-regeling.  
 

B Algemene vragen ja nee nvt 

9 Blijkt uit de controle, dat het ingevulde onder A juist is? x   

10 Blijkt uit de controle, dat er in de organisatie voldoende 
interne controle en functiescheiding is? 

 x  

10a Zijn de procedures duidelijk beschreven?  x  

10b Blijkt uit de controle dat deze voldoende gevolgd worden?   x 

11 Worden de belangrijkste verschillen tussen rekening en 
begroting voldoende toegelicht? 

 x  

12 Blijkt uit de controle dat eventuele gescheiden administraties 
ook volgens de functiescheidingsregels gedaan worden? 

 x  

12a Zijn deze administraties opgenomen in het geheel en tegelijk 
ook duidelijk apart weergegeven?  

 x  

12b Kloppen de overgeboekte bedragen van de ene administratie 
naar de andere? 

x   

12c Blijkt uit de controle waar de eindverantwoordelijkheid ligt van 
de administratievoering van aparte onderdelen? 

 x  

13 Is de jaarrekening door de  kerkenraad / bestuur ondertekent?    x 

14 Worden er behoudens kostenvergoedingen andere vormen 
van vergoedingen uitgekeerd aan bestuurders? 

 x  

15 Zijn de financiële cijfers voor  de ANBI-publicatie op de website 
bijgevoegd en afgestemd met de jaarrekening? 

x   
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Toelichting op deel C. - Balansposten  
De controle op de bezittingen (de activa) en de schulden (de passiva) is er vooral op gericht om na 

te gaan of de waarderingen kloppen met de gangbare waarderingsgrondslagen. Van belang is ook 

voor de gehele jaarrekening dezelfde waarderingsgrondslagen toe te passen. Dus niet voor 

sommige activa de aanschafwaarde en voor andere de actuele of marktwaarde. Uitgangspunt is 

dat de aanschafwaarde wordt gehanteerd.  

Voor kerkgebouwen is de (markt)waarde moeilijk vast te stellen. Daarom neemt men daarvoor de 
aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen. Het zelfde geldt voor inventaris en installaties. 
Voor overig onroerend goed wordt de WOZ waarde vermeld als indicator om na te gaan of het 
onroerend goed voldoende verzekerd is.  
Voor zover er financiële vaste activa zijn of langlopende leningen, wordt de waarde daarvan 
bepaald door saldobevestiging van de bank of jaaropgaven van andere instellingen.  
Voor beleggingen, waaraan een beleggingsstatuut ten grondslag moet liggen, geldt als 
uitgangspunt eveneens de aanschafwaarde, tenzij de koerswaarde lager ligt dan de 
aanschafwaarde. Dat verschil wordt meteen als verlies afgeboekt, ook al zou er een positieve 
Reserve Koersverschillen zijn. Ligt de koerswaarde hoger, dan wordt het verschil als 
Ongerealiseerd koersverschil meegenomen in het Vermogen en niet in het resultaat. 
Gerealiseerde koerswinsten komen alleen op het moment van verkoop tot uitdrukking in de 
exploitatierekening.  
De juistheid van de post liquide middelen wordt beoordeeld aan de hand van jaaroverzichten van 
de bank of de laatste bankafschriften.  
Een belangrijke post is de post Voorzieningen. Voor alle Reserves, Fondsen en Voorzieningen geldt 
dat de hoogte van deze Voorziening deugdelijk onderbouwd moet zijn door een beleidsbesluit, 
een berekening, zoals bijvoorbeeld een onderhoudsplan. De nauwkeurigheid daarvan is van 
belang omdat deze gedekt moet zijn door voldoende Liquide middelen.  
Bestemmingsfondsen hebben een bepaald label meegekregen. Nagegaan moet worden of de 

bestedingen overeenkomen met de gelabelde bestemming en niet worden gebruikt voor andere 

doeleinden. 

C Balansposten ja nee nvt 

Materiele vaste activa 

16 Geeft de toelichting op de balans inzicht in de waarde door het 
vermelden van verzekerde waarde en WOZ-waarde? 

 x  

Financiële vaste activa 

17 Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen 
(verstrekte leningen) gebaseerd op actuele overeenkomsten? 

  x 

18 Zijn de opgenomen waarden van beleggingen gebaseerd op 
opgaven van banken, zodat inzicht wordt gegeven in de 
actuele waarde? 

  x 

18a Zijn waardering, mutaties en risico’s afgestemd en akkoord 
met de regelingen in het beleggingsstatuut? 

  x 

Vlottende middelen 

19 Zijn de voorraden, banksaldi, spaartegoeden, vorderingen en 
schulden in overeenstemming met de onderliggende 
bankopgaven en andere documenten en zijn die in de 
jaarrekening verantwoord? 

x   

Vermogen 
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20 Zijn de mutaties in het kapitaal c.q. vermogen toegelicht en 
onderbouwd door besluiten van de verantwoordelijken?  

x   

21 Zijn de fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en 
voorzien van een toereikende toelichting en onderbouwing op 
de aard en omvang daarvan?  

 x  

 

Toelichting op deel D. - Baten (inkomsten)  
De controle van de inkomsten richt zich op de juiste verantwoording van de opbrengsten.  

D Baten (inkomsten) ja nee nvt 

22 Zijn de ‘vrijwillige’ bijdragen in de jaarrekening in 
overeenkomst met de interne rapportage? 

x   

23 Zijn de collecteopbrengsten op een juiste wijze verantwoord?  x   

24 Zijn de beleggingsopbrengsten overeenkomstig de mutaties in 
de betreffende activa c.q. jaaropgaven banken?  

  x 

25 Zijn de huur- en pachtopbrengsten overeenkomstig de 
overeenkomsten en contracten.  

x   

26 Is er sprake van de exploitatie van een kerkelijk centrum, 
wijkgebouw óf een andere inrichting waaruit inkomsten 
voortvloeien  

x   

27 En zijn deze inkomsten afgestemd met de bijbehorende sub 
administratie.  

x   

 

Toelichting op deel E. - Lasten (uitgaven)  
De controle van de uitgaven richt zich op de juistheid en de rechtmatigheid van de verantwoorde 
uitgaven. Alleen getekende facturen worden in beginsel aangeboden ter betaling. Vooral relatief 
grote posten worden door de controlecommissie afzonderlijk bekeken en beoordeeld.  
De salarisadministratie kan zijn uitbesteed, maar een goede toetsing blijft nodig. Bij de controle 
worden de verantwoorde kosten afgestemd met de voor betrokkenen bijgehouden individuele 
loonstaten. Er wordt nagegaan of inhouding en afdracht van premies voor pensioenen en overige 
sociale verzekeringswetten tijdig en op de juiste wijze heeft plaatsgevonden en dat voorts op de 
juiste wijze de jaarlijkse opgave aan belastingdienst, bedrijfsvereniging en pensioenfonds heeft 
plaatsgevonden. 
 

E Lasten (uitgaven) ja nee nvt 

28 Zijn de lasten gebaseerd op deugdelijke bewijsstukken en zijn 
de bescheiden voldoende geparafeerd? Bewijsstukken zijn niet 
geparafeerd. 

 x  

29 Stemmen de betaalde salarissen en vergoedingen overeen met 
de overeenkomsten c.q. contracten?  

x   

30 Sluiten de op betaalde salarissen betrekking hebbende sociale 
lasten en pensioenlasten aan op de verzamelloonstaat? 

x   

31 Zijn voor de risico’s zoals aansprakelijkheid, ongevallen en 
arbeidsongeschiktheid toereikende verzekeringen afgesloten?  

 x  

 

Toelichting op deel F. - Afronding werkzaamheden  
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Bekijk of er aan de juiste personen verantwoording wordt afgelegd en of er helder en duidelijk 

gecommuniceerd wordt. 

E Afronding werkzaamheden ja nee nvt 

32 Hebt u uit uw controle kunnen constateren dat er geen gelden 
onrechtmatig zijn overgeheveld  

x   

33 Zijn de sub-administraties, voor zover van toepassing, op basis 
van bovenstaande vragen gecontroleerd?  

x   

34 Worden de controlebevindingen besproken door het 
(dag)bestuur? 

x   

35 Wordt het controlerapport aan de leden kenbaar gemaakt?   x   

 

Verklaring controlecommissie  

In opdracht van  de kerkenraad van de VEG Elburg hebben wij de jaarrekening van  de VEG Elburg 

en Stichting Lokaliteiten Vrije Evangelische Gemeente Elburg gecontroleerd. De beantwoorde 

vragen zijn naar waarheid ingevuld na zorgvuldig onderzoek.  

De jaarrekening van de VEG Elburg sluit met de volgend totalen:  

• Baten/Inkomsten EUR 182.156,91 

• Lasten/Uitgaven EUR 187.356,10 

• Exploitatieresultaat EUR -5.199,19 

• Mutatie fondsen/Voorzieningen EUR 3.833,18 

De jaarrekening van de Stichting Lokaliteiten Vrije Evangelische Gemeente Elburg sluit met de 

volgend totalen:  

• Baten/Inkomsten EUR 12.706,83 

• Lasten/Uitgaven EUR 12.706,83 

• Exploitatieresultaat EUR 0,00 

• Mutatie fondsen/Voorzieningen EUR 2.500,00 

Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen en/of toelichting en aanbevelingen.  

Voorafgaand:  

Een aantal van de aanbevelingen hebben we opgenomen n.a.v. de introductie van het nieuwe 

controlemodel. Het nieuwe controlemodel heeft geleid tot een bredere insteek van de controle 

dan de jaren ervoor.  

 

Aanbevelingen: 

1. De opzet van de organisatie zodanig inrichten, dat in voldoende mate sprake is van 
functiescheiding van taken en bevoegdheden. 

2. Procedures omtrent financiën zoals boeken, betalen en incasseren (bankieren), declareren 
en collectes helder en met voldoende functiescheiding (vierogen-principe, scheiding 
boeken en betalen enz) beschrijven, goedkeuren, openbaar maken en conform werken. 

3. Opstellen van een actueel beleidsplan met meerjaren begroting? 
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4. Opstellen onderhoudsplan inclusief financiële raming van de kosten. Hiermee kan de 
omvang van de te vormen voorziening worden gemotiveerd.  

5. Alle aanbevelingen vanuit voorgaande kascontroles opvolgen dan wel reproduceerbaar 
vastleggen waarom aanbevelingen niet zijn opgevolgd. 

6. Tellen en afstorten van collecten minimaal door twee personen te laten doen (zie ook punt 
1 en 2). 

7. Collectes rechtstreeks storten op de rekening van VEG Elburg en niet via een privé rekening 
van een gemeentelid laten verlopen. 

8. Verzekeringen verder inventariseren en (laten) beoordelen of de risico’s voldoende zijn 
afgedekt. 

9. Het opstellen van een verschillenanalyse tussen de begroting en jaarrekening. 
10. Jaarcijfers op de website van de VEG Elburg toegankelijk maken i.v.m. ANBI. (De cijfers 

staat er nu wel op in een PDF bestand maar zijn niet te openen). 
11. Vastleggen van de (financiële) afspraken omtrent verhuur. 

 
Conclusie: Naast bovengenoemde aanbevelingen concludeert de controlecommissie dat de 

administratie er goed en verzorgt uitziet. Een compliment aan Ria van Ramshorst is hiervoor op 

zijn plaats. Ook willen we onze waardering uitspreken naar Remco Timmer welke de 

werkzaamheden m.b.t. de administratie na het vertrek van Ria voortvarend heeft overgenomen. 

 

De controle commissie bestond uit de volgende onafhankelijke financieel deskundigen:  

• Naam: Bea Vlieger-Ruitenberg 

• Adres: Buitenkruier 1  

• Postcode en woonplaats: 8082 BB Elburg  

• Handtekening en datum: 26-04-2022 

 

 

• Naam: Johan Metzger  

• Adres: De Zoom 23  

• Postcode en woonplaats: 8084 GX ‘t Harde 

• Handtekening en datum:26-04-2022 

 

Contactpersoon kerkenraad /dag. bestuur voor deze controlecommissie is :  

• Naam: Steven Fikse 

• Adres: Scholekster 6 

• Postcode en woonplaats: 8081 ZK Elburg 

• Telefoon: 0525 684503 

• E-mailadres: s.fikse@vegelburg.nl /s.fikse@hotmail.com 
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Verklaring controle Jaarrekening en Administratie 

 

Hierbij verklaart de kerkenraad van de Vrije Evangelische Gemeente  Elburg, dat de administratie 

en jaarrekening van het jaar 2022 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 <datum> plaatsgevonden. (Wordt ingevuld na 

goedkeuring) 

 

 

Namens de kerkenraad; 

 

• Naam: Joan Teerling 

• Adres: Rozenberg 4 

• Postcode en woonplaats: 8084 PG ‘t Harde 

• Handtekening en datum: 

 

 

• Naam: Marcel van ‘t Hul 

• Adres: Nunspeterweg 32 

• Postcode en woonplaats: 8081 BX Elburg 

• Handtekening en datum: 

 

 

 

- Deze verklaring bewaren bij uw administratie en  een kopie naar het bondsbureau sturen 

zodat het comité het CIO kan informeren en daarmee voldoet aan de toezicht op toezicht’’ 

eis van de belastingdienst. 

 

- Zonder naam en adresgegevens vermelden op Anbi pagina van uw gemeente. 

 


