ANBI gegevens Volle Evangelie Gemeente De Bazuin te Hoogeveen
Postadres:
KvK nummer:
Fiscaal/RSIN nr.:
Bankrekening nr.:

De Boeier 12, 7908 EN Hoogeveen
01169744
819786032
NL20 RABO 0399 0226 78

U vindt onze ANBI registratie onder: Volle Evangelie Gemeente De Bazuin, Wolvega.
Doel van de gemeente
De verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad.
Te bereiken door:
- Het houden van samenkomsten, waarin de verkondiging van dit evangelie
centraal staat.
- Het organiseren van bijbelstudies in huiskringen.
- Het verlenen van pastorale en diaconale zorg.
- Het ondersteunen en/of uitzenden van werkers voor zending en evangelisatie.
- Andere door de gemeente te ontwikkelen activiteiten.
Financieel beleid
- De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen van de leden, giften, collecten,
erfstellingen en overige baten.
- Er zijn geen mensen in loondienst.
- Bestuurders en gastsprekers komen in aanmerking voor vergoeding van de door
hen gemaakte kosten.
- Voor onverwachte kosten wordt een spaarrekening van globaal de jaarlijkse
omzet aangehouden.
Bestuur
Voorganger en oudsten:
 Jan

Fluit
0528 27 15 18
 Berna Nieuwenhuis 0592 35 55 99
Secretaris:
 Ton Poppema
Penningmeester:
 Harm Bron

0599 61 07 72

06 105 029 56

Terugblik 2021
I.v.m. corona zijn, wanneer mogelijk, de zondagse samenkomsten hervat. In tussenliggende
perioden zijn de gemeenteleden gewezen op de digitale samenkomsten van de Volle Evangelie
Gemeente De Ark te Alphen aan de Rijn.
De eigenaar van ons gebouw van samenkomst heeft het interieur ervan geheel vernieuwd. Tijdens de
renovatie vonden de samenkomsten in een ander gebouw plaats.
Ondanks minder samenkomsten is het totaal van giften en collectes op hetzelfde niveau gebleven.
Voornemens 2022
Zolang door corona samenkomen wordt verhinderd, wordt voor de zondagse samenkomsten
dezelfde regeling als in 2021 toegepast.
In de samenkomsten zal meer gebruik worden gemaakt van sprekers uit eigen kring.

Financiele verantwoording 2021
Baten
Giften, bijdragen algemeen
Giften, bijdragen zending
Diverse inkomsten

Afname reserve

Begroting 2022
Baten
Giften, bijdragen algemeen
Giften, bijdragen zending
Diverse inkomsten

10.846,00
5.192,00
10,00

Lasten
Afdracht Zending
Kosten samenkomsten
Vergoeding gastsprekers
Vergoeding bestuurders
Bank-, adm.- en div. kosten

1.424,00
17.472,00

10.000,00
5.200,00
100,00

15.300,00

15.345,00
1.243,00
298,00
0,00
586,00
17.472,00

Lasten
Afdracht Zending
Kosten samenkomsten
Vergoeding gastsprekers
Vergoeding bestuurders
Bank-, adm.- en div. kosten

12.600,00
1.400,00
800,00
0,00
500,00
15.300,00

