
ANBI VERANTWOORDING KERKGENOOTSCHAP VEG HET KRUISPUNT. 

 

RSINnummer :  810326103 

 

Naam   : Kerkgenootschap VEG Het Kruispunt. 

 

Adres   : Goudmos 67a 

 

Postcode  : 2914 AG  

 

Plaats   : Nieuwerkerk aan den IJssel. 

 

Telefoon  : 0180 786 635 

 

Emailadres  : info@veghetkruispunt.nl 

 

Website  : www.veghetkruispunt.nl 

 

Doelstelling  : De Gemeente heeft tot doel: “de verbreiding van het evangelie van 

Jezus Christus, alsmede de vorming tot een Christelijke levenswandel. Tevens hebben wij als 

doel een ‘hand en een voet’ te zijn voor de weduwe, wees, maar ook voor eventuele andere 

hulpbehoevenden. Onder evangelie wordt verstaan, de boodschap van de verlossing door de 

Kruisdood, Begrafenis en Opstanding van de Here Jezus Christus. 

 

Beleidsplan  : De Gemeente tracht haar doel te bereiken door:  

a. Het houden van samenkomsten. 

b. Het houden van huiskringen. 

c. Het houden van gebedssamenkomsten. 

d. Het geven van Bijbelstudies. 

e. Het verspreiden van Evangelische lectuur. 

f. Het bezoeken van mensen in bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen, kindertehuizen 

ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en dergelijke, alsmede zieken en andere 

hulpbehoevende mensen thuis, zowel in Nederland, alsmede eventueel in het 

buitenland. 

g. Het verstrekken van Christelijke lectuur, bloemen en dergelijke, aan bovenvermelde 

personen. 

h. Het financieel steunen van Christelijke zendingsactiviteiten en organisaties. 

i. Zelf zendingsactiviteiten te verzorgen, welke o.a. inhoudt: Het houden van 

campagnes, evangelisatiebijeenkomsten, enzovoorts.  

j. Het onderhouden van contacten met andere gelovigen en Gemeenten.  

k. Het stichten van meerdere gemeenten,(Kerken) zowel in Nederland, alsmede in het 

buitenland. 

l. Alle andere middelen die volgens de Bijbel en de wet geoorloofd zijn. 

 

Bestuurssamenstelling: 

Het huidige bestuur bestaat uit de voorganger en een oudste, ook wel “het oudstenteam” 

genoemd en kan aangevuld worden met geestelijke medewerkers. 

 

 

 

http://www.veghetkruispunt.nl/


Beloningsbeleid : 

De voorganger van het kerkgenootschap en de verschillende gastsprekers ontvangen een 

vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Het bestuur van het kerkgenootschap werkt geheel vrijwillig. Gemaakte kosten ten behoeve 

van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren bij de 

penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van de 

gemaakte kosten te overhandigen.  

De vrijwilligers van het kerkgenootschap ontvangen geen vergoeding. Gemaakte kosten ten 

behoeve van het kerkgenootschap kan men na overleg met en fiat van het bestuur declareren 

bij de penningmeester van het kerkgenootschap. Hierbij dient men de nota’s/rekeningen van 

de gemaakte kosten te overhandigen. 

Activiteiten  : 

 

In 2016 vond weer een groot aantal activiteiten plaats. 

De overige activiteiten waren: 

 

a. Samenkomsten op zondag + kinderwerk. 

b. Bijbelstudieavonden/cursussen. 

c. Bidstonden 

d. Evangelisatieacties 

e . Tienerwerk 

f. Jeugdwerk 

g. Vrouwenavonden 

h. Mannen events 

i. Familieavonden 

j.  Familiebeurs Happy Day. 

k.  Reddings- en genezingsdiensten onder de naam Time of Hope. 

l. Jaarlijks vrouwenweekend 

m.Jaarlijks mannenweekend 

n. Koor. 

o. Huiskringavonden. 

p. Kring op de dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Financiële verantwoording: 

 

Winst- en verliesrekening over 2016. 

 

      2016    2015   

  

Netto ontvangsten     105.310   121.090

           

Kostprijs van de ontvangsten  5.598      4.716    

Vergoedingen voorganger/ 

Gastsprekers             54.670              54.041    

Afschrijvingen            11.792              11.792      

Huisvestingskosten   6.600     6.605      

Verkoopkosten            11.458              14.208                  

Autokosten               5.984     7.432      

Kantoorkosten                         3.799     7.261    

Algemene kosten     943     2.264    

 

       100.844   108.319 

           

Bedrijfsresultaat         4.466                                    12.771

             

            

 

Rentebaten en soortgelijke                                                                     6      

Opbrengsten                    

Rentelasten en soortgelijke kosten    9.291              10.123               

Financieel resultaat                (  9.291)   (10.117)

     

Resultaat         4.825                            2.654

                   

 

 

 

    


