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Algemene gegevens instelling
Naam

Vineyard Gemeente Wageningen

Nummer Kamer van
Koophandel

5 2 8 2 0 1 0 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 648, 6700 AP Wageningen

Telefoonnummer

0 6 2 0 0 1 4 5 0 5

E-mailadres

astrid.smith@vineyardwageningen.nl

Website (*)

https://vineyardwageningen.nl/

RSIN (**)

0 0 8 1 5 1 0 8 8

Naam landelijke
Vineyard Benelux
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland, Belgie
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
2 5

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Op17 september 1997 is de Vineyard Gemeente Wageningen opgericht. Het
kerkgenootschap stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus
Christus in woord en daad en uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van
gemeenten.
De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het
kerkgenootschap. Het bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Het bestuur wordt ondersteund door de gemeenteleider /voorganger.

IB 116 - 1Z*1FOL 

Het bestuur van Vineyard Wageningenzal minstens eenmaal per jaar bij elkaar komen
en anders zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst
achten

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Het kerkgenootschap stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus
Christus in woord en daad en uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van
gemeenten.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Vineyard Wageningen organiseert passend bij haar doelstelling:
1. wekelijks op zondag een of meer kerkdiensten in Wageningen.
2.wekelijks diverse bijeenkomsten met als doel de gemeenteleden te ondersteunen en
te onderwijzen in hun geloofsovertuiging.
3. regelmatig activiteiten voor belangstellenden met als doel hen te ondersteunen in
geestelijk en pastoraal opzicht.
4.Vineyard Wageningen ondersteunt diaconale doelen en projecten passend binnen de
visie van de Vineyard Wageningen.

De financiële middelen die Vineyard Gemeente Wageningenheeft om genoemde
doelen te dienen, zijn voornamelijk afkomstig van:
1.De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
a.bijdragen van de leden;
b.giften en collecten;
c.verkrijgingen uit erfstellingen en legaten;
d.overige baten.
2.Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer
aan de gemeente.
3.Het bestuur draagt een vastgesteld percentage van de jaarlijkse inkomsten af aan
"Vineyard Benelux" aangezien Vineyard Wageningen onderdeel is van “Vineyard
Benelux”
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Personeelskosten
Kosten visie en beleid
Huisvestingskosten
Kosten samenkomsten
Kantoorkosten
Gemeenteactiviteiten
Algemene kosten
Afschrijvingen
Bankkosten en rente

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://vineyardwageningen.nl/media/2521/vyw-beleidsplan-2020.
pdf

De inkomsten van de Vineyard Gemeente Wageningen worden besteed aan:
39%
3%
17%
2%
2%
14%
14%
1%
1%

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de raad van advies genieten geen beloning voor hun
bestuurs- en raadstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de
uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is één personen in (gedeeltelijke)
loondienst, beloning geschied conform de salarisschalen van Vineyard Benelux
Nederland. Daarnaast wordt soms aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie URL jaarrekening hieronder.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://vineyardwageningen.nl/lezen-over-ons/documenten/giften-kvk-anbi/

https://vineyardwageningen.nl/media/2587/vineyard-wageningenjaarrekening-2019-2020.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrensten uit bezittingen

€

4.000

€

5.621

€

774

Bijdragen kerkleden

€

177.500

€

151.779

€

172.812

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

€

200

Totaal baten

€

181.500

€

157.400

€

173.786

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

66.140

€

71.072

€

67.832

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

57.565

€

23.116

€

30.906

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

10.650

€

9.015

€

9.730

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

36.846

€

26.747

€

31.165

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

4.632

€

1.355

€

1.741

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

5.000

€

1.823

€

1.741

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

14.699

€

16.744

€

15.613

Totaal lasten

€

195.532

€

149.872

€

158.728

+

+

+

Lasten

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

-14.032

+
+

€

7.528

+
+

€

15.058

Vineyard Gemeente Wageningen werkt met een gebroken boekjaar (van september tot
september). Daarnaast hanteert de VGW andere boeknummers, dit kan voor een
verschil zorgen met onderstaande links. Hierbij zijn onderstaande links leidend.
Voor volledige begroting en jaarrekening zie:
https://vineyardwageningen.nl/media/2603/vyw-begroting-2020-2021.pdf

https://vineyardwageningen.nl/media/2587/vineyard-wageningen-jaarrekening-2019-20
20.pdf

https://vineyardwageningen.nl/media/2587/vineyard-wageningenjaarrekening-2019-2020.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Open

