Onze ANBI-gegevens voor uw belastingaangifte

Naam
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg (Statutaire naam).
De vereniging is ook bekend onder de naam Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN 816154211

Adres
Postadres: van Almondeweg 18, 3231 CS Brielle
Bezoekadres: Kerkstraat 10, 3231 VG Brielle

Doel van de vereniging
De vereniging stelt zich volgens artikel 3 van de statuten ten doel het vrijzinnig-christelijk
geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven. Dit maakt
zij zichtbaar door het organiseren van inspiratie-ochtenden, ontmoetingsochtenden,
workshops & cursussen, vieringen vanuit een vrijzinnig perspectief en pastoraat.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Zie hiervoor Hoofdlijnen beleidsplan 2014-2018 NPB Brielle e.o..

Functies en namen van bestuurders
Het bestuur bestaat per 1-1-2016 uit de volgende leden:
C.L.A. Soutendijk (voorzitter)
G. van Brussel (secretaris)
J. Bienefelt (bestuurslid)
H. van Domselaar (bestuurslid)
G.M.A. van der Kraats-Brandt (bestuurslid)

Beloningsbeleid
Bestuurders zijn onbezoldigd, maar ontvangen vergoeding voor de gemaakte kosten (indien
van toepassing). Dezelfde regeling geldt voor vrijwilligers. De voorganger van de afdeling is
de heer I. de Jong. De Vrijzinnigen Nederland heeft een centrale landelijke centrale regeling
voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Uitgeoefende activiteiten 2015-2016 in hoofdlijnen
- Per 30 augustus 2016 telde de vereniging 40 leden, 32 donateurs en 16 vrienden.
- De activiteiten stonden in het teken van het jaarthema “Hoezo mystiek”.
- Er zijn 23 reguliere vieringen gehouden met gemiddeld 23 bezoekers.
- Er zijn 6 inspiratieochtenden gehouden met gemiddeld 46 bezoekers.

- Er zijn 11 bijzondere vieringen gehouden met gemiddeld 52 bezoekers.

Financiële verantwoording 2015-2016

Inkomsten

2015-2016

activiteiten

7.253,43

activiteiten

8.118,05

12.170,66

exploitatie

4.804,00

bijdragen
giften, legaten
coll. goede doelen
coll. onderhoud
vermogen, verhuur

0,00
1.077,35
479,75
4.942,34

Uitgaven

honoraria, reiskosten

25.923,53

12.891,80

goede doelen

1.147,20

onderhoud

7.974,05

pr

3.022,76

diversen

3.725,41

batig saldo
totaal

2015-2016

totaal

-15.039,74
25.923,53

