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Kerkgenootschap Evangelie Gemeente Zeist
009963686
30277908
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Schipsloot 15, 3704 AZ, Zeist
Christelijk College Zeist, Locatie Kerckebosch
Graaf Adolflaan 4, Zeist
Gebouw Citadel, Bergweg 6, Zeist

Evangelie Gemeente Zeist (EGZ) is een kerkgenootschap en een zelfstandige rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in
artikel 2, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De EGZ kent haar oorsprong sinds 1956 en is een open gemeenschap
van christenen. Zij is aangesloten bij Missie Nederland.
In de EGZ zijn alle generaties vertegenwoordigd en zij telt circa 700 leden, waarvan 550 volwassenen.
De doelstelling van de EGZ is weergegeven in het logo en de payoff, 'ontvang om te geven'.
De Bijbel, het verzoenend werk van de Vredevorst Jezus Christus, gesymboliseerd in het teken van het kruis staan
centraal. Tevens willen we dat wat wij ontvangen in geestelijk, materieel en financieel opzicht, uitdelen aan onze
naasten.
De EGZ heeft van de Belastingdienst een ANBI status gekregen onder RSIN nr 009963686
Bestuur
De bestuurlijke structuur is in statuten vastgelegd en vastgesteld bij notariële akte.
De EGZ kent een 'oudstenraad' en een 'financieel bestuur'. De oudstenraad is belast met het beleid van de
gemeente en bestaat uit 3 of meer oudsten met daarbinnen een voorzitter en secretaris.
Het financieel bestuur is belast met het beheer van de geldmiddelen van de gemeente en bestaat uit 5 leden met
daarbinnen een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Beleidsplan
Activiteiten
De EGZ kenmerkt zich als een actief kerkgenootschap met grote maatschappelijke betrokkenheid. Wekelijks vinden
er vaste activiteiten plaats zoals: zondagmorgen kerkdiensten, leerhuisavonden, tiener- en jeugdbijeenkomsten,
muziek- en zangactiviteiten en elke donderdag Open Huis.
De EGZ ondersteunt wereldwijd diverse veldwerkers die actief zijn bij allerlei sociale- en ontwikkelingsprojecten
gebaseerd op christelijke/humanitaire uitgangspunten.
De EGZ toont haar maatschappelijke betrokkenheid op diverse terreinen waaronder het maandelijks inzamelen van
kaas en eieren voor de voedselbank. Daarnaast is zij betrokken bij onder andere HIP (hulp in de praktijk), bij
activiteiten in het detentiecentrum, buurtcentrum Kerckebosch en asielzoekers.
Werving financiële middelen
De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit:
a.
Opbrengsten van wekelijkse collecten
b.
Giften van leden en begunstigers
c.
Erfstellingen

d.
e.

Legaten
Overige baten

Beheer van het vermogen
De EGZ houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de activiteiten ten
behoeve van de doelstelling.
Besteding van het vermogen

REKENING VAN BATEN EN LASTEN
2018

2017

2018

2017

EGZ gemeente

59.924

50.691

Giften /collectes / nalatenschappen163.261

172.903

Afschrijvingen

2.414

1.622

Veldwerk

86.573

93.437

Kosten Citadel

33.028

36.159

Resultaat boekjaar

88

4.935

182.027

186.844

Rente vermogen

Giften & opbrengsten Citadel

13

78

18.753

13.863

182.027

186.844

Toelichting op Baten en Lasten;



De EGZ heeft een voorziening voor groot onderhoud van de Citadel. De Citadel is een gebouw in eigendom
van EGZ in het centrum van Zeist voor de diverse doordeweekse activiteiten.
Leden van EGZ, waaronder ook de bestuursleden en oudsten, krijgen geen bezoldiging voor hun
inspanningen en werkzaamheden.

Voorgenomen bestedingen

Begroting Evangelie Gemeente Zeist
Lasten

Baten

2019

2019

EGZ gemeente

60.000

Afschrijvingen

2.500

Veldwerk

83.000

kosten Citadel

33.000

Resultaat boekjaar

Giften / collectes / nalatenschappen 163.490
Rente vermogen

Giften & opbrengsten Citadel

10

16.000

1.000
179.500

179.500

Toelichting op begroting;
Continuering van gemeente- en veldwerk in 2019. Er zijn geen grote wijzigingen ten opzichte van 2018.

