
1 Algemene gegevens  
 
Naam ANBI: Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland 

Telefoonnummer secretariaati 0321-325974 

RSIN / Fiscaalnummer: 8081.72.918 

Websiteadres: www.vegdronten.nl 

Email: secretariaat.vegofl@gmail.com 

Adres: “Ichthuscollege”. Jupiterweg 25 

Plaats: Dronten 

Postadres: Secretariaat VEG Oostelijk Flevoland 

Postcode en Plaats de Patrijs 8, 8251 MB Dronten 
 
De Vrije Evangelische Gemeente Oostelijk Flevoland is een zelfstandige geloofsgemeenschap die 
opgericht is op 7 mei 1968. De gemeente is aangesloten bij de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
Nederland.  
 
Grondslag 
De gemeente grondt haar bestaan en werkzaamheden op de eeuwige beginselen, welke hun uitdrukking 
vinden in de bijzondere en hoogste Godsopenbaring, waarvan zij de Heilige Schrift als draagster erkent en 
eerbiedigt en waarvan zij de Here Jezus Christus, Gods Zoon haar enige en volkomen Zaligmaker, als 
Middelpunt belijdt. De gemeente erkent de Here Jezus als haar Heer en Heiland. 
 
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 Oostelijk Flevoland ligt bij de kerkenraad en wordt 
gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, 
bestaande uit ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen 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 de goedkeuring van de ledenvergadering.  

 
 

3 Beleidsplan 
Het voorgenomen gezamenlijke beleid met bijbehorende middelen wordt elk najaar op de jaarvergadering 
(bondsvergadering) voor het komende jaar met een doorkijk naar het daaropvolgende jaar vastgesteld. Dit 
gezamenlijk vastgestelde beleid wordt uitgevoerd door het comité en een aantal deelorganisaties die 
tijdens de jaarvergadering verantwoording afleggen over het door hen uitgevoerde beleid en de financiën. 
Het gezamenlijke beleid is vastgelegd in een samenvattend beleidsplan, dat u op onze website kunt 
vinden. 
 
Beginselverklaring, statuten, huishoudelijk reglement en andere regelingen van de bond en van de 
deelorganisaties zijn in een vademecum opgenomen. 
 
Naast het gezamenlijke beleid geven wij zelfstandig in onze omgeving invulling aan de afgesproken 
beginselen met bijbehorend eigen beleid en beheren de  eigen kerkelijke goederen en financiële middelen.  
Voor het vaststellen van ons beleid wordt er elk voorjaar een ledenvergadering belegd.  
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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 
website van de Stichting: www.srp-veg.nl. 
  
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  
 
 

5 Doelstelling/visie 
De liefde van God, de blijde boodschap van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest is de basis 
van ons gemeente zijn. 
De open, gastvrije, laagdrempelige en uitnodigende gemeente is een plek waar iedereen zich thuis kan 
voelen waar we God en elkaar mogen ontmoeten. 
Persoonlijk geloof is een prioriteit die door activiteiten in de gemeente opgebouwd en uitgedragen kan 
worden, zowel in woord als daad. 
Bij het ontdekken en ontwikkelen van gaven die God aan mensen heeft gegeven, willen we elkaar helpen 
en de ruimte geven, door deze ook in praktijk te brengen. 
We willen van harte samenwerken met andere gemeenten in Dronten en omgeving die van het geloof in de 
Here Jezus willen getuigen. 
 
 

6 Verslag Activiteiten 
Ook in het jaar 2014 heeft de Heer ons als gemeente gezegend. We zijn dankbaar voor voor Zijn leiding en 
zorg.  
Op 31 december 2014 telde ons ledenbestand 50 belijdende leden en 24 doop- en opdraagleden.  
In de loop van het jaar verhuisden drie leden uit de gemeente. Ze hebben zich  ingeschreven bij een 
zustergemeenten. Ook wij mochten we een nieuw gemeentelid inschrijven uit een zustergemeente. In 
november werden we verblijd met de geboorte van Aaron. En in december is het huwelijk ingezegend door 
onze consulent van twee van onze leden.  
Op de maand juli na kwam de kerkenraad maandelijks bij elkaar om, naast het delen van het wel en wee in 
de gemeente, de organisatie door te spreken. Een kort verslag van de kerkenraadsvergaderingen 
verschijnt maandelijks in het contactblad. Daarnaast is (een delegatie van) de kerkenraad aanwezig bij 
verschillende bondsactiviteiten, zoals de jaarlijkse en de extra bondsvergadering, de zendingsconferentie 
en de regio-avonden georganiseerd binnen Ring Oost, waartoe ook wij behoren.Onze gemeente behoort 
bij de kleinere gemeenten binnen de Bond. Omdat we een relatief kleine groep mensen zijn kennen we 
elkaar en leven we me elkaar mee in moeilijke én in mooie tijden.   
In het najaar zijn er een tweetal gemeente-/gespreksavonden georganiseerd, met als thema 
Geloofsopvoeding. Onder de inspirerende leiding van Br. H. van Dam hebben we ons hierin verdiept. 
Geloofsopvoeding, niet alleen een taak van/opdracht voor ouders en grootouders, maar ook van/voor de 
gehele gemeente.  
Net als in voorgaande jaren was er onder leiding van ds. D.G. Durieux een serie Bijbelstudies  voor 
geïnteresseerden. Deze studies worden bij  gemeenteleden thuis gehouden en worden trouw bezocht door 
de deelnemers. Voor de jong volwassenen binnen onze gemeente is er een speciale gespreksgroep: de 
JoVo. Ook hier komt op regelmatige basis een vaste kern bijeen. Elke zondag tijdens de eredienst is er 
oppasdienst voor de allerkleinsten en voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, buiten de zomervakantie 
om, zondagsschool.  
Fijn dat er elke keer weer enthousiaste mensen te vinden zijn om ook dit werk binnen de gemeente te 
doen. Naast de reguliere erediensten waren er ook in het afgelopen jaar zes zogenaamde familiediensten. 
Feestelijke diensten, met muzikale medewerking van koren, zang- en/of muziekgroepen. Na de zomer zijn 
we als gemeente weer een nieuw seizoen begonnen met een startdienst met als thema “Uitgerust en 
voorbereid op weg” en daarnaast een start-zaterdag. Een gezellige gemeentedag voor jong en oud.  
 
 
 
 
 “ 

http://www.srp-veg.nl/


7 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting  
 

Begroting 2014/Resultaat 2014/Begroting 2015 
Inkomsten       Uitgaven       

  begroting resultaat  begroting   begroting resultaat  begroting 

  2014 2014 2015   2014 2014 2015 

Vrijwillige bijdrage  €  15.500,00   €  17.647,30   €  16.500,00          

Bondscontributie  €    1.827,80   €    1.827,80   €    1.755,00  Afdracht bondscontributie  €    1.827,80   €    1.826,82   €    1.755,00  

Bijzondere coll./giften  €    1.800,00   €    1.738,47   €    1.800,00  Bijzondere coll./giften  €    1.800,00   €    1.738,47   €    1.800,00  

Opheffing kerk en recreatie    €       551,00    Gift verwarming oekraïne    €       551,00    

Collecte gemeente  €    1.800,00   €    1.849,02   €    1.800,00  Gift JJW    €         75,00    

Collecte diaconaat  €       600,00   €       714,35   €       600,00  Diaconaat  €       100,00   €         35,15   €    1.300,00  

Collecte pastoraat  €       600,00   €       655,96   €       600,00  Feestdagen  €       700,00   €       872,82   €       700,00  

Start seizoen       Start seizoen  €       600,00   €       369,99   €       600,00  

Feestdagen    €       115,20    Personeelskosten  €    1.200,00   €    1.200,00   €    1.200,00  

Giften    €       400,00    Sprekers/organisten  €    7.350,00   €    7.769,76   €    7.300,00  

Bijzondere acties       Gespreksgroepen  €       150,00   €       448,20   €       150,00  

        Zondagschool/oppasdienst  €       600,00   €       555,54   €       600,00  

        Evangelisatie  €    1.500,00   €    1.532,03   €    1.500,00  

        Jeugdwerk  €       500,00     €       500,00  

        Rente/kosten bank  €       250,00   €       201,31   €       250,00  

        Onderhoud inventaris  €       300,00     €       300,00  

Rente  €       600,00   €       469,68   €       400,00  Storting orgelfonds  €       600,00   €       600,00   €       600,00  

        Storting geluidsinst.fonds  €       586,00   €       592,00   €       592,00  

        Storting pianofonds  €       100,00   €       100,00   €       100,00  

        Verzekering inventaris  €         99,00   €         96,32   €         96,32  

        Algemene kosten  €    2.500,00   €    2.005,06   €    2.500,00  

        Website abonnement  €         43,00   €         42,42   €         42,42  

        Huur  €    1.900,00   €    1.899,35   €    1.900,00  

        Extra huur  €       250,00   €         77,25   €       250,00  

        Cursussen o.a. BHV  €    1.500,00     €       700,00  

        Avondmaalstel    €       365,00    

        Kerkpresentatie    €       300,00    

Negatief saldo  €    1.728,00     €    1.280,74  Positief saldo    €    2.715,29    

   €  24.455,80   €  25.968,78   €  24.735,74     €  24.455,80   €  25.968,78   €  24.735,74  



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  
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de 
gemeente waartoe zij behoren. 
Soms bezit een kerkelijke gemeente ook (enig) vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengst van dit 
vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente. 
 
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten 
en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de salariskosten van de consulent 
aan de eigen organisatie 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. 


