Doelstelling:
Het kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente Enschede en omstreken (hierna omschreven
als de Gemeente) is een gemeenschap op de grondslag van Gods woord, de bijbel.
Haar doel is de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in woord en daad.

Naam ANBI:
Volle Evangelie Gemeente Enschede e.o.
RSIN/fiscaal nummer: 007739084
Bankrekening:
Tenaamstelling: Penn Volle Evangelie Gemeente Enschede eo
Rekeningnummer: NL10 INGB 0003 3100 62
Adres zondagse samenkomsten:
Gerard Terborghstraat 1
7545 BV Enschede

Website: www.veg-enschede.nl

Email-adres: info@veg-enschede.nl

Contactgegevens penningmeester:
Email: penningmeester@veg-enschede.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Gemeente bestaat uit minimaal vijf personen, voor het merendeel oudsten.
De voorganger is tevens voorzitter van het bestuur.

Beleidsplan:
De Gemeente tracht haar doelstelling te bereiken door:
• Het houden van samenkomsten
• Het geven van onderwijs
• Het verlenen van pastorale en diaconale zorg
• Het ondersteunen en uitzenden van werkers voor zending en evangelisatie
• Het verstrekken van opbouwende lectuur
• Het organiseren van activiteiten ter verspreiding van het evangelie

Beloningsbeleid:

Indien de voorganger (fulltime of parttime) en/of een oudste financieel ondersteund moet
worden ten einde zijn/haar werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt daar een vergoeding
voor vastgesteld. Werkzaamheden worden in beginsel pro deo uitgevoerd.
Er is een vergoeding voor gemaakte kosten voor oudsten en medewerkers.
De Gemeente kent een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen
geen vrijwilligersvergoeding.

Activiteiten:
De activiteiten van de Gemeente worden gepubliceerd in het tweemaandelijkse blad van de
Gemeente en op de website van de Gemeente.

Financiële Verantwoording:
De voor het bereiken van de doelstelling van de Gemeente benodigde financiële middelen
worden hoofdzakelijk verkregen uit vrijwillige periodieke bijdragen en giften.
Resultatenrekening 2020
BATEN
Periodieke bijdragen
Overige bijdragen
Overige baten

LASTEN
49.061,77 Gemeente

20.815,45

97,30 Zending en evangelisatie
00,00

Totaal baten

49.159,07 Totaal lasten

Resultaat

13543,62

Ten bate van:
Eigen vermogen

13543,62

14.800,00

35.615,45

Begroting 2021
BATEN
Periodieke bijdragen
Overige bijdragen
Overige baten

LASTEN
40.000,00 Gemeente
100,00 Zending en evangelisatie
00,00

43813,00
12300,00

Totaal baten

40.100,00 Totaal lasten

56113,00

Het eigen vermogen wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om
zeker te stellen dat de Gemeente ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

