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REMONSTRANTS GEREFORMEERDE GEMEENTE GOUDA E.O. 

ANBI-Informatie 

Algemene gegevens  

 
Naam ANBI:  

Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo  

Telefoonnummer 0182-601347 

RSIN/Fiscaal nummer:  824145318 

KvK nummer 
Website adres 

75762538 
https://www.federatiegouda.nl/de-federatie/ 

E-mail:  atevoortwis@kpnmail.nl 

Adres:  p/a Beemdgras 18 

Postcode:  2804 NT 

Plaats:  Gouda 

Postadres:  Beemdgras 18 

Postcode:  2804 NT 

Plaats:  Gouda  
De Remonstrants Gereformeerde Gemeente Gouda eo is een geloofsgemeenschap die behoort tot 

de Remonstrantse Broederschap en die participeert in de Federatie van Samenwerkende 

Kerkgenootschappen en Godsdienstige Verenigingen in Gouda, hierna te noemen “Federatie Gouda”. 

De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit 
rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van 
de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. De gemeente voldoet aan de 
bovengenoemde bepalingen. De gemeente acht zich in staat het kerkelijk leven in de gemeente in 
stand te houden en beschikt via de koepel van Federatie Gouda over een passende ruimte.  
 
De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de 
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere 
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk. Zie ook: 
https://www.remonstranten.nl/anbi/.  
 
De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap 
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrants Gereformeerde 
Gemeente Gouda e.o. 
 
Samenstelling bestuur 

 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 (zeven) leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikant maakt deel uit van de 
kerkenraad.  
 
De Remonstrantse kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring 
van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging naar de 
landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast 
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stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en 
vrienden. Uit de leden en vrienden wordt jaarlijks tijdens de jaarvergadering een kascommissie 
benoemt die de jaarrekening van het lopende jaar moet beoordelen en tijdens de volgende 
jaarvergadering verslag moet uitbrengen over zijn controle.  
 
De kerkenraadsleden benoemen uit hun midden vertegenwoordigers die in het  bestuur van 
Federatie Gouda de Remonstrantse belangen behartigen en aan de kerkenraad rapporteren over 
beslissingen die door het bestuur van Federatie Gouda worden genomen of worden overwogen. 
 
Doelstelling/visie 

 
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het 
Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als 
geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, 
getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden 
met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De 
Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, 
grondslagen staat het aldus beschreven.  
 
Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: 
https://www.remonstranten.nl/anbi/ 
Op de website van de Federatie Gouda staat het Beleidsplan 2017 van Federatie Gouda, welke mede 

door de Remonstrantse Gemeente Gouda is opgesteld en wordt onderschreven. 

Beloningsbeleid 

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en organisten werken in opdracht van de Federatie.  
 
De leden van de kerkenraad,  colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Verslag Activiteiten    

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor het Remonstrantse deel van Federatie Gouda. Het 

bestuur van Federatie Gouda heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de federatie. Het 

bestuur van Federatie Gouda bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en beslist in 

alle zaken van bestuur en beheer. Het bestuur van Federatie Gouda ziet toe dat de predikant zich op 

behoorlijke wijze van zijn of haar taak kwijt en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en 

van andere commissies. Alle activiteiten worden genoemd op de website www.federatiegouda.nl . 

De specifieke Remonstrantse activiteiten zijn te vinden op www.federatiegouda.nl/remonstranten. 

Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld 

gebracht. De grootste post, die de afdracht aan Federatie Gouda betreft, is conform de 

meerjarenbegroting van Federatie Gouda, die door alle in de federatie deelnemende kerkelijke 

gemeenten is gefiatteerd.    

Staat van baten en lasten met toelichting 

http://www.federatiegouda.nk/
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Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolommen  Begroting 2021 en Rekening 20210 

geeft voor het verslagjaar respectievelijk de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen 

en de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom Begroting 20211 laat voor 

het lopende boekjaar de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen zien. 

De gemeente telde op 1 januari 2021 38 leden en vrienden en 2 donateurs.  Tijdens het boekjaar 

2021 is één lid overleden Aan het einde van het jaar 2021 had de gemeente dus 37 leden en 

vrienden.   

In 2020 is het Suppletiefonds ingericht waaruit de bijdragen aan de Federatie worden betaald die één 

van de in de Federatie deelnemende gemeenten niet in staat is te betalen. Dit fonds staal vermeld in 

de balans en wordt aangevuld uit beschikbare fondsen en legaten in de balans.   

Toelichting 

Leden en vrienden van de gemeente betalen vrijwillig kerkelijke bijdragen. Jaarlijks ontvangen de 

leden en vrienden van de gemeente een brief waarin hun gevraagd wordt een bijdrage te storten. De 

De in 2021 ontvangen bedragen waren boven de begroting. In verband met de wijziging in het 

ledenbestand is de begroting voor 2022 iets verlaagd. 

Behalve kerkelijke bijdragen, ontvangt de gemeente donaties van personen die niet zijn geregistreerd 

bij Federatie Gouda en/of de Remonstrantse Broederschap. In verband met een speciale donatie is 

het saldo voor 2021 hoger dan geraamd.  Als tegenprestatie geeft de kerkenraad elke donateur een 

abonnement op het periodiek orgaan van de Federatie.     

Uit de afdrachten van de kerkelijke gemeenten aan de Federatie verzorgt de Federatie de beloning 

en kostenvergoedingen van de predikant, gastpredikanten, de organisten, de sprekers op de 

gemeenteavonden, de diaconie,  de huur van de kerk, etc.  Bovendien omvat de afdracht een dekking 

voor het voorziene negatieve resultaat van de Federatie.  

Jaarlijks betaalt de gemeente aan het landelijk bureau een afdracht waarvan de hoogte is gerelateerd 

aan het aantal leden en vrienden aan het einde van het vorige boekjaar.  Het tarief is in 2022 niet 

gewijzigd. 

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan de instelling Geloof en Samenleving (G&S) van de 

Remonstrantse Broederschap, die 2 % van de geraamde kerkelijke bijdragen bedraagt.  

Er is met het bestuur van Federatie Gouda afgesproken dat de Remonstrantse gemeente de bijdrage 

voor de P & O functionaris van het Landelijk Bureau betaalt.  

De post porti, drukwerk betreft gemaakte kosten voor drukken en verzenden van stukken voor de 

jaarvergadering en betalingsverzoeken aan de leden en vrienden. 

De post vergaderingen betreft gedeclareerde onkosten voor het bezoek aan vergaderingen buiten de 

gemeente of andere declareerbare onkosten. 

De post tijdschriften e.d. betreft grotendeels een voorzienig voor aanschafkosten van de jaarlijks 

door het Landelijk Bureau uitgegeven adresboeken ten behoeve van de leden van het bestuur 

wanneer deze beschikbaar komen .  

Uit de post diversen/onvoorzien worden bloemstukken en geschenkjes voor jubilarissen en nieuwe 

leden betaald 
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Begroting Rekening Begroting                             
2021  2021  2022 

Baten  
Kerkelijke bijdragen   €    17.500 €   18.205 €   18.130 
Donateurs                 €          300    €         636      1        .300   
Rente     €               0 €              0 €             0 
Uit fondsen en legaten    €      1.186 €      1.186 €     2.409 
     ________ _________ _________ 
Totaal     €    18.986 €   20,027 €   20.830 

 
Lasten 
Afdracht Federatie   €    16.835          €     16.835 €    16.560 
Quotum Landelijk Bureau  €      1.900 €       1.900 €      1.850 
P & O Functionaris Landelijk Bureau €         750 €          750 €         750   
Afdracht G & S    €         370 €          420 €         360 
Abonnementen donateurs orgaan €           90          €             90 €           90 
Porti, drukwerk    €         110 €            35 €         100 
Vergaderingen    €           20 €    0         €           20 
Tijdschriften e.d.   €           50 €               0 €           50 
Bankkosten    €         130 €          158 €         175 
PR      €         200 €              0 €         200 
Suppletiefonds    €      1.186 €       1.186 €      2.409 
Diversen/onvoorzien   €         300 €           374 €         300 
     ________ _________ _________ 
 Totaal    €    22.100 €      21.748 €    22.864 
  RESULTAAT  €     -3,114 €       -1.721 €     -2.025 


