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1.. lnleiding
Een ANBI is verplicht een actueel beleidsplan te hebben en de hoofdlijnen daarvan te publiceren. ln

onderstaand beleidsplan geeft de Vergadering van Gelovigen Barneveld aan wat haar doelstelling is,

hoe ze daaraan uitvoering geeft en wat het beleid rond inkomsten en uitgaven is.

Op dit moment zijn er geen plannen om hier wijzigingen in aan te brengen.

2. Doelstelling
De Vergadering van Gelovigen Barneveld (VvGB)bestaat uit een groep christenen die bij elkaar komt
om diensten te houden. Elke zondag is er een samenkomst vanaf 9.30 uur in de kantine van
korfbalvereniging ODIK in Barneveld. Op woensdag is er een gebedsuur en elke twee weken
Bijbelstudie. Deze bijeenkomst wordt bij mensen thuis gehouden.
Daarnaast ondersteunt de VvGB vanuit christelijk oogpunt evangelisatiewerk, jongerenwerk en zorg
voor mensen die het moeilijk hebben.

3. Zending en evangelisatie
Vanuit de VvGB zijn Dick & Anneke van Scharrenburg en Roeli Elbers fulltime werkzaam in
evangelisatiewerk. De gemeente ondersteunt dit werk van harte.
Daarnaast draagt de VvGB via collecten bij in zendingswerk in binnen- en buitenland. Wij streven
ernaar jaarlijks minimaal een keer een presentatie te organiseren van zendelingen die met verlof zijn.

4. Jongerenwerk
Het jongerenwerk bestaat uit kringen die aan huis gehouden worden. Tieners vinden hier een plek

van aandacht en contact en verdiepen zich samen in de Bijbel.

5. Financiën
De VvGB heeft geen winstoogmerk. Er zijn drie bankrekeningen waar geld rechtstreeks of via
zondagse collectes binnenkomt.
L. Kas: Werkers voor de Heer. Dit betreft mensen die geen eigen inkomen hebben, maar leven van

giften. Het kan gaan om mensen in Nederland, maar ook om zendelingen die naar het buitenland
zijn gegaan. Uit deze kas worden ook zendingsorganisaties gesteund. Twee broeders beheren
deze rekening. Zij bedenken specifieke collectedoelen en leggen die ter goedkeuring voor aan de
gemeente. Daarnaast wordt er ook algemeen voor het Werk van de Heer binnenland
gecollecteerd. De opbrengsten worden door de twee kasbeheerders van de rekening verdeeld.

2. Kas: Zorg voor anderen. Ook deze rekening wordt door twee broeders beheerd.
De ontvangen gelden zijn in de eerste plaats bestemd voor mensen in de VvGB die het financieel
moeilijk hebben. Verleende bijdragen worden in de boekhouding anoniem vermeld om de
privacy van de ontvangers te waarborgen. lndien mogelijk wordt er jaarlijks een bijdrage gegeven
aan het Landelijk Ondersteunings Fonds, die landelijk dezelfde ondersteuning verleent.

3. Kas: Huishouding. Deze kas is bestemd voor lopende huishoudel'rjke uitgaven van de VvGB,

waarvan de huur van de sportkantine de grootste uitgavenpost is. Deze kas wordt door een
broeder beheerd. lnkomsten zijn op vrijwillige basis en komen uitsluitend via de bank binnen.
Ook alle uitgaven worden via de bank gedaan.

Er is steeds voldoende om de kosten te voldoen. Wanneer er tekort zou dreigen, wordt dat op de
gemeenteraad besproken.

Van elke kas wordt jaarlijks een verslag van inkomsten en uitgaven gemaakt. Dit wordt door een
kascommissie van twee personen (anderen dan de kasbeheerders)gecontroleerd en vervolgens
voorgelegd aan de gemeenteraad. Het boekjaar loopt van januari tot en met december. Aantoonbare
giften zijn aftrekbaarvan de belasting.



5. Bestuurs- en beloningsmodel
De VvGB staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als Kerkgenootschap, onder nummer
50283839. Als bestuursmodelgebruiken wij het zogeheten "bottom-up model": de
gemeentevergadering is eindverantwoordelijk en heeft de mogel'rjkheid om oudsten te erkennen.
Deze oudsten zijn verantwoording verschuldigd aan de gemeentevergadering. Op dit moment z'rjn de

oudsten D. van Scharrenburg en B. van der Snoek.

Aan zowel de oudsten als aan andere vrijwilligers worden geen beloningen verstrekt. Hun inzet is
letterlijk en figuurl'rjk Pro Deo. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden, mits niet bovenmatig.

Vastgesteld in de vergadering van oudsten op 09-12-2019

D. van Scharrenburg

Besproken en goedgekeurd door de gemeenteraad op tL-72-201.9


