Gegevens van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden en
omstreken
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Evangelische Broedergemeente Haaglanden en
onmstreken

Telefoonnummer
(facultatief):

070 2150565

RSIN/Fiscaal
nummer:

824087756

Website adres:

www.ebg-haaglanden.nl

E-mail:
Adres:

oudstenraad@ebg-haaglanden.nl
Chasséstraat 1

Postcode:

2518 RV

Plaats:

Den Haag

Postadres:
Postcode:

18565
2501 EN

Plaats:

Den Haag

De Evangelische Broedergemeente Den Haag is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Evangelische Broedergemeente in Nederland en daarmee tot de Europees-Continentale
Broeder-Uniteit. Deze is op haar beurt deel van de wereldwijde Unitas Fratrum (Moravian
Church). In de Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit is vastgelegd (§ 1450.1):
De gemeenten van de Broeder-Uniteit ontvangen door een synodebesluit hun kerkelijke rechten.
In bijlage 1 bij de Kerkorde zijn de gemeenten van de kerkprovincie genoemd.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.
De Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën en het toezicht voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen
van deze kerk. De Kerkorde is te vinden op de website van de Evangelische Broedergemeente in
Nederland (www.ebg.nl).
De Evangelische Broedergemeente in Nederland beschikt over een ANBI groepsbeschikking van
de belastingdienst. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot
de Evangelische Broedergemeente in Nederland behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook
van toepassing op de Evangelische Broedergemeente Den Haag.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Oudstenraad en wordt gevormd door
ambtshalve en gekozen leden. In onze gemeente telt de Oudstenraad 2 ambtshalve leden (t.w.
de predikant en de penningmeester) en 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de
kerkelijke gemeente.
ANBI-gegevens EBG Haaglanden en omstreken

1

De Oudstenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen
van de gemeente. Voor het beheer van de financiën is een penningmeester aangesteld, die de
Oudstenraad ondersteund in haar financieel beleid.
C. Doelstelling/visie
De Evangelische Broedergemeente verwoordt in de eerste artikelen van de Kerkorde waar zij
voor staat (grondslag van de Uniteit).
§1

De Heer Jezus Christus roept zijn Kerk in het aanzijn, opdat zij Hem op aarde zal dienen
totdat Hij komt. Daarom is de Broeder-Uniteit zich ervan bewust, in het geloof ertoe
geroepen te zijn de mensen te dienen door de verkondiging van het Evangelie van Jezus
Christus. Zij erkent dat deze roeping de bron van haar bestaan is en de bezieling voor haar
dienst. Evenals de bron is het oogmerk en einddoel van haar bestaan gegrond op de wil
van haar Heer.

§ 51 Wij erkennen dat het de wil van de Heer is om ieder mens persoonlijk te bereiken en te
roepen door zijn Geest en dat het formele lidmaatschap in een gemeente voor niemand de
plaats kan innemen van de persoonlijke ontmoeting met de Heiland en ook niemand
ontslaat van de verplichting tot de persoonlijke beslissing om Hem aan te nemen. Uit de
Schrift leren wij echter dat het God heeft behaagd de kerk te maken tot de plaats waar
Gods gemeenschap met de mens werkelijkheid wordt. Een levende gemeente is de
duidelijkste getuige voor haar Heer in de wereld.
In 2012 heeft de Synode van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit de visie op het kerkelijk
werk in een visiedocument vastgesteld. U vindt dit document op de site van de Evangelische
Broedergemeente in Nederland. (www.ebg.nl/ebg/visie)
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland kunt u vinden via deze link:
www.ebg.nl/ebg/heden/128-30-centrale-raad
E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente is geregeld in de “Salarisregeling van de
Europees-Continentale Provincie van de Broeder-Uniteit voor predikanten in Nederland in
loondienst”. U vindt die op de website van de Evangelische Broedergemeente in Nederland
(www.ebg.nl).
Leden van Oudstenraden, penningmeesters en andere vrijwilligers in de gemeente ontvangen
geen vergoeding voor hun werk. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten
De Oudstenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijke werk. De verantwoordelijkheid voor alle activiteiten ligt bij de Oudstenraad.
De belangrijkste activiteiten van de gemeente zijn de diensten op de zondag, catechisatie en
Bijbelstudie, kringwerk voor specifieke groepen, alsmede ambtshandelingen en de diensten voor
bijzondere gebeurtenissen bij gemeenteleden aan huis.
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Informatie over de activiteiten van de Evangelische Broedergemeente Haaglanden e.o. vind u
hier: www.ebg-haaglanden.nl/activiteiten/
G. Verkorte staat van baten en lasten en begroting met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen in de jaren 2014 en 2015.
De voorgenomen bestedingen volgen de begroting, die u eveneens hieronder kunt zien.
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
begroting

rekening

rekening

2017

2015

2014

baten

€
€
Bijdragen gemeenteleden
€
Opbrengsten kerkelijke activiteiten
€
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten €
Opbrengsten uit bezittingen

3.550 €
57.150 €
33.500 €
0 €
94.200 €

3.073
53.887
14.847
0
71.807

€
€
€
€
€

4.123
54.770
7.222
0
66.115

8.500
6.000
23.700
48.700
0
6.800
500
94.200

€
€
€
€
€
€
€
€

9.192 €
4.272 €
18.176 €
17.766 €
0 €
7.236 €
683 €
57.325 €

9.953
3.882
18.776
16.339
0
8.147
746
57.843

€

14.482

lasten

€
€
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
€
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
€
Salarissen (koster, organist e.d.)
€
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
€
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten €
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

Resultaat (baten - lasten) €

-

€

Toelichting
De plaatselijke gemeenten werven zelfstandig middelen voor de instandhouding van het kerkelijk
werk. De leden van de Broedergemeente zijn verplicht een persoonlijke bijdrage aan de
huishouding van de gemeente te leveren.
Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen, al dan niet met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen
worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken in Nederland ontvangen geen overheidssubsidie voor de financiering van het kerkelijk
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8.272

werk. Beschikbare subsidies worden eventueel toegewezen voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat (kosten voor de
predikanten) en de organisatie van kerkelijke activiteiten.
De resterende inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,
en de noodzakelijke huishoudelijke uitgaven. In een enkel geval behoren tot de uitgaven ook
kosten voor ander personeel (bijvoorbeeld koster en organist) en de vergoeding van gemaakte
kosten voor vrijwilligers.
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