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Beste leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen 

 
Met deze circulaire brengen wij u graag weer op de hoogte van onze werkzaamheden in het afgelopen jaar. 
 

WIE ZIJN WIJ 
 

Binnen de Christengemeenschap zijn wij een 

zelfstandige stichting, ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel als: 

 

Stichting 'Voorzieningsfonds voor de Geestelijken 

van de Christengemeenschap in Nederland', 

KvK-nummer: 41152206 

 

Onze doelstelling is om onze geestelijken, hun 

gezinsleden, emeriti en weduwen van geestelijken 

financieel te ondersteunen bij onvoorziene 

uitgaven, die zij naast hun reguliere vraag aan de 

Toelagenkas of het Fonds Oudedagsvoorziening 

moeten maken. 

 

TERUGBLIK  
 

Met uw giften en schenkingen hebben we alle 

aanvragen voor financiële ondersteuning van onze 

geestelijken kunnen honoreren.Voor al uw 

bijdragen hierbij onze hartelijk dank. 

 

INKOMSTEN 

 
Aan bijdragen, periodieke schenkingen en rente 

ontvingen we € 13.300. 

 

UITGAVEN 
 

De aanvragen in 2020 zijn te verdelen in: 

 

1. Therapie of cursus, als ondersteuning voor 

het werk in de gemeente: € 9.500. 

2. Tandartskosten, die niet of gedeeltelijk 

door de zorgverzekering worden vergoed: 

€ 5.100. 

3. Overige aanvragen, zoals brillen en andere 

dan bovengenoemde kosten: € 5.300. 

 

De kosten voor de circulaire en bankkosten bedroe-

gen € 800. 

 Daarnaast draagt het Voorzieningsfonds jaarlijks bij 

aan de verhuiskosten, die door de betreffende 

geestelijken gemaakt worden. Deze bijdrage bedroeg 

vorig jaar € 3.500. 

 

Hiermee bedroegen de totale uitgaven € 24.200. 

 

RESULTAAT 
 

Met de vermelde inkomsten en uitgaven hadden we 

een tekort van € 10.900. Dit bedrag ging ten laste van 

onze reserve. 

 

Een uitgebreid financieel jaarverslag vindt u op de 

landelijke website van de Christengemeenschap: 

zie hieronder bij Website. 

 

VOORUITBLIK 
 

Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk van uw 

(periodieke) giften en eventuele legaten. Met deze 

bijdragen hopen we de nieuwe aanvragen van onze 

geestelijken volledig te kunnen toekennen. 

 

Ook in het komende jaar doen wij daarom een beroep 

op u ons te steunen met een financiële bijdrage. Ieder 

bedrag is welkom! U kunt erop vertrouwen dat het geld 

goed besteed wordt. 

 

INFORMATIE 
 

Deze circulaire en overige informatie van en over het 

Voorzieningsfonds kunt u vinden op onze website: 

zie hieronder bij Website. 

 

PRIVACY 
 

Met de introductie van de wet “Algemene verordening 

gegevensbescherming” (AVG) heeft het 

Voorzieningsfonds haar eigen document hierover 

opgesteld, onder de naam: 

Beleid PersoonsgegevensVoorzieningsfonds - AVG - 

okt-2019.pdf 
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BESTUUR 
 

Ons bestuurslid dhr. Johan Hoet heeft te kennen 

gegeven zijn nieuwe termijn niet te verlengen. 

Ruim 30 jaar vertegenwoordigde hij ons fonds in 

Vlaanderen en was hij menigmaal gastheer voor 

onze vergaderingen in Antwerpen. Voor het vele 

werk onze hartelijke dank! 

 

 

 

BESTUURSSAMENSTELLING 
 

Voorzitter: Dhr. D. Roodnat 

 Fresia 161 

 2925 EM Krimpen a/d IJssel 

 T. +31 653 748 827 

 E. d.roodnat@planet.nl 

 

Secretaris: Vacature 

 

Penningmeester: Dhr. B. de Klein 

 Coldenhovenseweg 97 

 6961 LE Eerbeek 

 T. +31 313 651 268 

 E. bedeklein@gmail.com 

 

Bestuursleden: Mw. M.A. Lampe 

 Zeist 

 

 Mw. C.S. Schouw 

 Leiden 

  

Vertegenwoordiger uit de Synode: 

 Dhr. G.I.P. Stegeman 

  

WEBSITE 
 

Op de landelijke website van de Christengemeenschap 

hebben we een eigen pagina met informatie over het 

Voorzieningsfonds: 

 

www.Christengemeenschap.nl 

onder de rubriek: 

Introductie-Stichting Voorzieningsfonds 

 

 

BANKREKENING 
 

IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87 

t.n.v.: VZF Geestelijken Chr. Gem. 

te: Eerbeek. 

 

 

GIFTEN EN DE INKOMSTENBELASTING 
 

In Nederland hebben wij de ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. Voor deze aftrek geldt een 

minimum en een maximum, die beide gekoppeld zijn 

aan het drempelinkomen. 

 

Uw periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, 

als u daarvan een overeenkomst “Periodieke 

gift in geld” met het Voorzieningsfonds 

afsluit. Meer informatie hierover vindt u op de website 

van de belastingdienst. 

 

Het Voorzieningsfonds is voor alle schenkingen en 

erfstellingen die zij ontvangt volledig vrijgesteld van 

schenkings- en successierecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De circulaire van het Voorzieningsfonds wordt jaarlijks toegezonden aan de leden en belangstellenden van de 

Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, als bijlage in het Adventsnummer van In Beweging. 
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