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Beleidsplan en begroting 
voor het boekjaar 2023 van de Evangeliegemeente van Jezus Christus 

te Oud-Beijerland. 
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1) Inleiding 
 
De Evangeliegemeente van Jezus Christus (hierna te noemen “de stichting”) te Oud-Beijerland is in 1973 opge-
richt.  
 
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal 3 leden, bestaande uit een voorzitter, secretaris, pen-
ningmeester en eventuele leden. Zij worden voor een periode van 3 jaar benoemd. Herbenoeming is onbeperkt 
mogelijk. Zie artikel 5 van de Statuten. 
Het bestuur bestaat uit: 
    Functie                   zittingstermijn 
J.A. van der Hoeven voorzitter  18/08/2022  - 18/08/2025 
F. Voskamp  secretaris  13/12/2020  - 13/12/2023 
J. Wols   penningmeester 18/08/2022  - 18/08/2025 
 
Artikel 9 van de Statuten luidt als volgt: 
1) Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
2) Jaarlijks wordt door het bestuur een balans en exploitatierekening opgesteld over het afgelopen boekjaar 

opgesteld en wordt jaarlijks een begroting opgesteld. 
3) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat 

daaruit te allen tijd haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
4) Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden conform de wettelijke termijn te bewaren. 
 
Artikel 10 van de Statuten luidt als volgt: 
1) Het bestuur is bevoegd een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting te nemen. Het 

besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle 
bestuursleden aanwezig of door schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. 

2) De wijzingen van de Statuten komt bij notariële akte tot stand. 
3) Na ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig saldo zal wor-

den uitgekeerd aan één of meer organisaties met een zelfde doelstelling. 
 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor werkzaamheden voor de stichting. 
 
De stichting is eigenaar van een pand aan de Julianastraat 63 te Oud-Beijerland, kadastraal bekend onder num-
mer Sectie D nummers 5684 en 5686. 
 
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een fiscaal nummer en de laatste Statuten-
wijzing dateert van 31/08/2006 
 
Kamer van Koophandel te Rotterdam: 41118583 
RSIN/Fiscaal nummer: 8015.42.121 
Website: www.kaleo.nl 
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2) Doelstelling/activiteiten 
 
De grondslag van de Evangeliegemeente luidt als volgt (zoals verwoord in artikel 2 van de Statuten): 
“De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad voor geloof en 
leven”. 
 
De missie of het doel van de Evangeliegemeente kan als volgt worden omschreven (zoals verwoord in artikel 3 
van de Statuten): 
 
“De stichting heeft tot doel de opbouw van de plaatselijke gemeente van gelovigen en het verbreiden van het 
evangelie van Jezus Christus. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van onderlinge bijeenkomsten en 
door evangelisatie in de ruimste zin van het woord. 
Het doel is om aan de wereld de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en in het licht te stellen (zie 
Efeze 3 vers 8 en 9)”. 
 

3) Fondswerving 
 
De fondswerving van de Evangeliegemeente is verwoord in artikel 4 van de Statuten: 
 
“Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de stichting door erf-
stelling, legaat, schenking, uit vrijwillige bijdrage of op enigerlei andere wijze verkrijgt”. 
 

4) Beleid 2023 
 
Het beleid is erop gericht om de doelstelling te bereiken. Daartoe heeft de gemeente roerende en onroerende 
zaken in bezit. 
 
Om de doelstelling te bereiken zijn er diverse (beheers)activiteiten. 
De nummers die hieronder worden genoemd corresponderen met de begroting. Onder punt 5 wordt verder 
ingegaan op de financiële uitwerking. 
 
In 2023 zal het huidige beleid worden gecontinueerd. 
 

Exploitatie baten en lasten 
 
De nummers corresponderen met de financiële begroting. 
 
001) Huisvesting / His Place 
De stichting bezit het pand “His Place”. Hierin worden de zondagse samenkomsten gehouden en bijbelstudieda-
gen- en avonden belegd. 
 
002) Samenkomsten 
Iedere zondag worden samenkomsten belegd die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Hierin staat samenzang, 
lofprijzing en met name prediking via eigen en gastsprekers centraal. 
 
003) Bijbelstudiedagen- en avonden 
Ieder jaar organiseert de stichting een drietal bijbelstudiedagen in “His Place”. Er wordt een externe spreker 
uitgenodigd die een specifiek thema behandelt. Deze bijeenkomsten worden ook bezocht door mensen uit de 
regio. Via de site, regionale kranten en in het blad “ Amen“ wordt hieraan publiciteit gegeven. 
Dit geldt ook voor de Bijbelstudie-avonden waarvoor externe sprekers worden uitgenodigd. 
Zie voor baten onder punt 051. 
 
004) Zondagsschool 
Tijdens de zondagse samenkomsten zijn er zondagsschoolbijeenkomsten, waar de kinderen in de leeftijd tot 15 
jaar onderwijs krijgen. 
 
005) Pastoraat 
Hieronder worden kosten verantwoord die gemaakt worden om bij blijde of verdrietige omstandigheden iets 
tastbaars te geven aan gemeenteleden. Te denken valt aan een bloemetje, fruitmand of een geschenk. 
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006) Publiciteit 
Via de website van de stichting kunnen bezoekers van de site kennis nemen van het evangelie van Jezus Christus. 
Daartoe zijn preken en studies te beluisteren, artikelen te raadplegen en kan men vragen stellen. 
De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de webhosting en beveiligingssoftware voor de website. 
De samenkomsten en zangdiensten worden op internet gestreamd, hiervoor moeten rechten voor worden be-
taald. 
 
007) Muziek/zangdienst 
In de zondagse samenkomst wordt gezongen uit diverse bundels. Hiervoor moeten rechten worden betaald aan 
de betreffende instantie voor projectie van liederen. 
 
008) Zending/ondersteuning 
Mocht er voldoende saldo beschikbaar zijn in 2023 dan is er de mogelijkheid om giften te doen. 
 
009) Bankkosten 
Het betreft kosten van betalingsverkeer en eventuele debetrente. 
 
010) Algemene kosten 
Dit betreft o.a. een aansprakelijkheidsverzekering en kosten van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en an-
dere niet onder 001 t/m 009 te rubriceren kosten. 
 
050) Collectes 
Het gaat hier om collectes gehouden tijdens de zondagse samenkomsten. 
 
051) Collectes bijbelstudiedagen- en avonden. 
Collectes gehouden tijdens de bijbelstudiedagen- en avonden. 
 
052) Giften algemeen 
Giften ontvangen via bank t.b.v. alle beleidsonderdelen. 
 
053) Rente 
Rentebaten op liquide middelen. 
 
059) Overige baten 
Niet onder 050 t/m 053 te rubriceren opbrengsten. 


