
ANBI informatie Stichting Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe e.o.   

  

RSIN:  814086974     
  

Nummer Kamer van Koophandel: 08126493 
 
Tenaamstelling: Stichting Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Emst, Epe en omstreken   
 

Postadres: Vaassenseweg 14a, 8166 AV Emst 

   

Bestuurssamenstelling:  4 kerkvoogden waaronder 1 lid vanuit de kerkenraad 

   

Beloningsbeleid: Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging, ook worden geen leningen, 

voorschotten of garanties verstrekt. Voor medewerkers in loondienst is de collectieve  

arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing, en voor de (eventuele)  

gemeentepredikant de generale regeling voor de predikantstraktementen van de Hersteld 
Hervormde Kerk.   

   

Beleidsplan: Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk 
(www.hersteldhervormdekerk.nl).    

   

Doelstelling: (Zie hiervoor de statuten van de stichting.) Het verkrijgen, beheren en administreren 
van alsmede het beschikken over vermogenswaarden incl. (register)goederen op een zodanige wijze 

dat de belangen van de Hervormde Gemeente (In Hersteld Verband) Regionaal Emst te Epe worden 

gediend.     

  

Uitgeoefende activiteiten:   

- het voorzien in de stoffelijke behoeften van de gemeente;   
- het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;   

- het zorgdragen voor de geldwerving;  

- het regelen van de wijze van gebruik van de kerkgebouwen en andere kerkelijke gebouwen ten 

dienste van de gemeente;   

- het beheren van de goederen waaronder gelden, gebouwen en andere vermogensbestanddelen 

van de gemeente;   

- het verrichten van de werkzaamheden ten behoeve van de verkiezing van ambtsdragers;  - het 

zorgdragen voor de financiële regelingen inzake het kerkblad;  - het uitvoeren van het 
personeelsbeleid.   

   

Financiële verantwoording over het jaar 2021: 
Balans:   

Activa: Vaste activa € 0,00; Vlottende activa € 0,00. 

Passiva: Eigen Vermogen € 0,00; Langlopende schulden 0,00; Kortlopende schulden € 0,00 
 

Het totaal van de baten bedroeg in 2021: Bijdragen levend geld € 0,00; overige baten; € 0,00 totaal 

baten € 0,00. 

 

Het totaal van de lasten bedroeg in 2021: Lasten kerkelijke gebouwen € 0,00; afschrijvingen € 0,00; 
pastoraat € 0,00; verplichtingen en kerkelijk bijdragen € 0,00; salarissen € 0,00, kosten beheer en 

administratie € 0,00; overige lasten € 0,00; totaal lasten € 0,00. 

 
Het resultaat van het boekjaar in 2021 bedroeg: € 0,00. 


