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1 Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan van gemeente De Vesting te Amerongen. Dit plan omvat 

een overzicht van onze doelstelling, de daaruit voortvloeiende activiteiten en geeft 

een inzicht in de werving en het beheer van gelden.  

Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling.  

1.1 Ons profiel 

Rechtsvorm: kerkgenootschap. 

Statutaire naam: De Vesting. 

KvK nummer: 60808551. 

RSIN: 854068454. 

Activiteiten: Religieuze organisatie. 

Doelgroep: Gelovigen. 

Werelddeel: Wereldwijd. 

Organisatie grootte/omzet: Tot € 500.000. 

2 Strategie 

2.1 Onze naam 

Onze doelstelling komt tot onder andere tot uitdrukking in onze naam. Het 

Hebreeuwse woord voor ‘naam’  is Shem en kan ook vertaald worden met karakter. 

Zo zegt God dat wij (ook als ouders) Zijn naam ‘op’ onze kinderen moeten ‘leggen’:  

‘Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israëls leggen;  

en Ik zal hen zegenen’ (Numeri 6:27) 

Onze (statutaire) naam ‘De Vesting’ (Hebr.: Metsuda) is één van de namen van God 

en kan ook vertaald woorden met burcht of bolwerk: 

‘O Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder,  

mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild,  

hoorn mijns heils, mijn burcht’ (Psalm 18:2) 

Om een breder beeld te kunnen vormen van onze naam is het goed om te weten dat 

de bekende plaats Masada is afgeleid van het woord Metsuda. Het is een veilige 

(hooggelegen) plaats waar je toevlucht kan vinden. 

In onze gemeente willen wij de pijnen van de ziel, aangebracht door de vijand, 

genezen en onszelf in Christus opbouwen tot een strijder in de geestelijk werkelijkheid 

om anderen te kunnen helpen (2 Cor. 10:4-5). 

http://www.anbi.nl/
http://www.bibleplaces.com/masada.htm
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2.2 Missie en doelstelling 

Kerkgenootschap De Vesting is opgericht 

op 1 juni 2014 en stelt zich het volgende 

ten doel: 

- Jezus Christus te erkennen als Hoofd 

van Zijn gemeente over deze wereld en 

Hem als levende Woord van God te 

onderwijzen aan alle volken. 

- alle ware gelovigen te erkennen als 

leden van het lichaam van Jezus 

Christus. 

- het bewerkstelligen en bevorderen van 

gemeenschap binnen de gemeente en 

éénheid van geloof. 

- het onderschrijven en uitdragen van de geloofsbelijdenis, de fundamentele 

christelijke waarheden, zoals die is opgenomen in artikel 4 van de statuten en ons 

huishoudelijk reglement. 

- het voorzien in onderwijs en pastoraat, als een interkerkelijke organisatie, aan 

leden van de samenleving, ter verbetering van persoonlijke en interpersoonlijke 

relaties in binnen- en buitenland. 

- het geven van advies en ondersteuning aan kerken in Nederland, om hen in 

staat te stellen hun doelstellingen, vooral op het gebied van geloofszaken en 

Bijbels pastoraat, te bewerkstelligen. 

- het ondersteunen van christenen en projecten die het evangelie van Jezus 

Christus en/of de grondslag, doelstelling of geloofsbelijdenis van het 

kerkgenootschap verspreiden. 

- het toerusten van christenen en het uitdragen van het christelijke geloof via 

onderwijs en trainingsconferenties. 

2.3 Afwezigheid van winstoogmerk 

Het verschil tussen de verkregen middelen en de uitgegeven middelen zal alleen 

worden aangewend voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het 

voortbestaan en de continuïteit van de gemeente en zullen niet aan derden, 

bestuurders of anderszins worden uitgekeerd. 

2.4 Bestemming batig liquidatiesaldo 

Indien het kerkgenootschap zal worden opgeheven, zal het eventuele positieve saldo 

worden bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het 

doel van het kerkgenootschap (zie artikel 13 lid 3). 

2.5 Werkzaamheden 

De werkzaamheden van het kerkgenootschap zijn gericht op het verzorgen van 

geestelijke en pastorale ondersteuning en alles wat daarbij hoort, in ruime zin, en in 

overeenstemming met de wens van het betreffende gemeentelid. Met de 

werkzaamheden van het kerkgenootschap wordt ook het algemeen belang 

Masada (©Bibleplaces.com) 
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gediend. Het kerkgenootschap is sinds 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende 

instelling (ANBI) in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001.  

3 Beleid en beheer 

3.1 Concrete activiteiten 

Het verzorgen van openbare bijeenkomsten: 

- Het verzorgen van wekelijkse bijeenkomsten op zondag om 10.00; 

- Het verzorgen van jaarlijkse conferentie(s);  

- Het verzorgen van muzikale ondersteuning tijdens de bijeenkomsten; 

- Het verzorgen van onderwijs in overeenstemming met Gods Woord; 

- Het verzorgen van bijbelonderwijs en op de bijbel gebaseerde activiteiten voor 

kinderen en 

- Het bijdragen in maatschappelijke en geestelijke noden van hulpbehoevenden. 

3.2 Werving, beheer en besteding van gelden 

3.2.1 Werving van gelden 

Het kerkgenootschap doet niet aan actieve werving. Het vermogen van het 

kerkgenootschap is en wordt voornamelijk gevormd uit vrijwillige bijdragen (giften) 

van leden. Vrijwilligheid betekent dat er geen gebruik wordt gemaakt van 

automatische incasso’s, betalingstermijnen, aanmaningen of herinneringen. Zoals 

beschreven in de Bijbel: 

‘Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt;  

niet uit droefheid of uit nooddwang   

want God heeft een blijmoedige gever lief’ (2 Corinthiërs 9:7). 

3.2.2 Beheer van gelden en overzicht kostenstructuur 

Het jaarlijks ontvangen geld wordt voor een groot gedeelte direct besteed. De 

indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als 

bankadministratie- en overboekingskosten en overige onkostendeclaraties.  

Het bestuur heeft recht op een onkostenvergoeding voor het bijwonen van 

bestuursvergaderingen. De aard en omvang van de opbrengsten, de kosten 

(waaronder de beheerskosten) en de grootte van het vermogen worden 

geadministreerd.  

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 

betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst 

verantwoord in het boekjaar waarin zij door het kerkgenootschap zijn ontvangen. 

3.2.3 Besteding van gelden 

Omdat het vermogen van het kerkgenootschap tot stand komt door vrijwillige 

bijdragen, berust het rechtmatig eigendom van het gehele vermogen (inclusief 

inkomsten uit vermogen) bij het kerkgenootschap. De komende jaren zal het 

kerkgenootschap haar vermogen onder andere aanwenden voor: 

- Betaling van huur; 
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- Ondersteunen van binnen- en buitenlandse projecten, doelen of natuurlijke 

personen die beantwoorden aan het doel van het kerkgenootschap; 

- Aanschaf van lesmateriaal voor volwassenen en kinderen; 

- Aanschaf van muziekinstrumenten (voor de samenkomst); 

- Aanschaf van overige (hulp)middelen ter ondersteuning van de bijeenkomsten en 

- Financiering van opleidingen en studies van de predikant. 

3.3 Het bestuur 

3.3.1 Samenstelling en taak bestuur 

Het bestuur bestaat op dit moment uit: 

- Voorzitter; 

- Plaatsvervangend voorzitter; 

- Secretaris en de 

- Penningmeester. 

Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van geldig 

uitgebrachte stemmen, waarbij altijd naar volledige consensus wordt gestreefd. Op 

basis van een genomen besluit kan het kerkgenootschap worden vertegenwoordigd 

door twee tezamen handelende bestuurders, tenzij een schriftelijke volmacht aan één 

persoon wordt afgegeven door het bestuur.  

Het bestuur besluit wie een financiële bijdrage ontvangt, welke binnenlandse of 

buitenlandse projecten worden ondersteunt en het ‘dagelijks’ bestuur dat vereist is. 

Het bestuur vergadert minimaal één maal per jaar in volledige samenstelling. 

3.3.2 Uitvoering van het beleid en toezicht hierop door het bestuur 

Om te bevorderen dat het kerkgenootschap haar taak overeenkomstig de hiervoor 

omschreven grondslag uitoefent en dat al hetgeen dat in verband hiermee wordt 

verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op de 

verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen. Dit toezicht houdt in: 

- De penningmeester is belast met de administratie van het kerkgenootschap; 

- Voor individuele uitgaven boven € 500 is toestemming vereist van het bestuur met 

algemene stemmen; 

- De penningmeester is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar (eind juni) de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende 

toelichting te maken en op papier te stellen en ter vaststelling aan het bestuur voor 

te leggen; 

- Het kerkgenootschap legt jaarlijks verantwoording af aan de ledenvergadering 

over verkrijging, het beheer en de besteding van de middelen middels een 

financieel overzicht. 

3.3.3 Beloning voor bestuur 

Bestuurders ontvangen geen vaste vergoeding. Kosten die gemaakt worden in de 

uitoefening van zijn of haar functie, worden een bestuurder vergoed. Aard en 

omvang van deze kosten worden per persoon geadministreerd.  

- - - Einde - - -  


