Wie wij zijn?
De Evangelische Gemeente Ten Boer (EGTB) is een doelgerichte gemeente waar mensen God leren
kennen en Hem gaan aanbidden, door ze als leden op te nemen in Zijn gezin waar ze leren om als
christen te groeien en dienstbaar te zijn en worden bemoedigd om van Hem te getuigen.
Deze doelstelling hebben wij samengevat in een motto: Het Evangelie Geloven, Toepassen
en Bekend maken. Hoewel de beginletters van ons motto ook samenvallen met de afkorting van
onze gemeente, is het vooral bedoeld om kort, maar duidelijk te laten zien waar we voor staan en
wat we uit willen dragen.
De EGTB kenmerkt zich door de volgende aspecten:
Bijbelgetrouw, Warm, Charismatisch, Uitnodigend, Evenwichtig
Wij willen functioneren als een open gezin, waar gasten zich thuis en opgenomen voelen. Waar zij
zichzelf mogen zijn en onze manieren en verworvenheden niet meteen hoeven over te nemen of te
begrijpen. Wij willen een gemeente zijn die aantrekkelijk is omdat er oprechte belangstelling is, met
een open hart in een veilige sfeer.

ANBI – EGTB
De Evangelische Gemeente Ten Boer is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de
inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.
Algemene gegevens / contactgegevens EGTB
Naam: Evangelische Gemeente Ten Boer / Buurhoes ontmoetingscentrum
Rechtsvorm: De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van
artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht. De
afkorting RSIN betekent Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer.
Het RSIN-nummer is onder meer gekoppeld aan de Belastingdienst, de Basisregistratie
Personen (BRP) en het Kadaster.
RSIN: 808208524, KvK: 51968215, BTW: NL808208524B01
Gaykingastraat 17, 9791 CE Ten Boer
050-3023453 / 06-19852535
Email: Info@egtb.nl

Website: https://www.egtb.nl/

https://nl-nl.facebook.com/egtenboer

Samenstelling en bestuurstaken
De leiding van de gemeente is in handen gelegd van 6 oudsten die samen de oudsten-raad en het
bestuur vormen. De beleidsgebieden zijn als volgt verdeeld:
1) Voorganger, oudste, voorzitter bestuur
▪
▪
▪
▪

Muziek en aanbidding,
Onderwijs,
Kinderwerk,
PR & communicatie, representatie, woordvoering
2) Spreker, oudste, bestuurslid

▪
▪
▪

Kringenwerk
Jeugdwerk
Evangelisatiewerk
3) Oudste, penningmeester, bestuurslid

▪
▪
▪

Voorzitter bestuurscommissie,
Organisatie en beheer, secretariaat
Diaconaat
4) Oudste en secretaris, bestuurslid

▪
▪
▪

Pastoraat
Gebedswerk
Zendingswerk, springtime coordinatie
5) Oudste (io) bestuurslid

▪
▪

Jeugdwerk
Overige gemeente projecten
6) Oudste (io) bestuurslid

▪
▪

Aanbiddingsteam (ABT), geluid en techniek
Overige gemeente projecten

Wat is ons doel?
Wij willen een doelgerichte gemeente zijn waar mensen God leren kennen en Hem gaan aanbidden,
door ze als leden op te nemen in Zijn gezin waar ze leren om als christen te groeien en dienstbaar te
zijn en worden bemoedigd om van Hem te getuigen.
Naar buiten communiceren wij dit vooral, door gebruik te maken van één kernachtige uitdrukking:
het Evangelie, Geloven, Toepassen en Bekend maken
Hoewel de beginletters van ons motto ook samenvallen met de afkorting van onze gemeente, is het
vooral bedoeld om kort, maar duidelijk te laten zien waar we voor staan en wat we uit willen dragen.
We zijn gericht op groei en willen vooral aantrekkelijk zijn voor mensen, van wie het ‘geloofsvuurtje’
niet of nauwelijks meer flakkert.
We werken ‘gaven-gericht’, dat wil zeggen dat taken en verantwoordelijkheden niet bij een kleine
groep liggen, maar bij zoveel mogelijk mensen terecht komen die hiervoor de talenten en
mogelijkheden hebben. Dat geldt voor leiderschap, maar ook voor allerlei praktische taken.

Wat kenmerkt de Evangelische Gemeente Ten Boer?
▪
▪
▪
▪
▪

Bijbelgetrouw
Warm
Charismatisch
Uitnodigend
Evenwichtig

Wij willen functioneren als een open gezin, waar gasten zich thuis en opgenomen voelen. Waar zij
zichzelf mogen zijn en onze manieren en verworvenheden niet meteen hoeven over te nemen of te
begrijpen.
Wij willen een gemeente zijn die aantrekkelijk is omdat er oprechte belangstelling is, met een

open hart in een warme sfeer.
Beloningsbeleid
De Evangelische Gemeente Ten Boer heeft diverse voorgangers/predikers uit de gemeente. Deze
voorgangers en predikers ontvangen geen beloning of vergoeding en zijn niet in loondienst. Met
betrekking tot werkzaamheden in het “Buurhoes Ontmoetingscentrum” is er 1 medewerker parttime
in loondienst voor onbepaalde tijd. Op de arbeidsovereenkomst is geen CAO van toepassing.
Daarnaast fungeren er een aantal vrijwilligers die een vrijwilligersvergoeding ontvangen binnen de
wettelijk gestelde vrijwilligersregeling.
Hoofdlijnen beleidsplan
Financieel beleidsplan Evangelische Gemeente Ten Boer / werk dat de EGTB doet
De EGTB heeft als doel om zowel de aangesloten leden, de gasten/bezoekers als de maatschappij in
de directe omgeving te stimuleren om God de Schepper te eren, het evangelie te verkondigen, de
betrokkenen te stimuleren dit toe te passen en er voor de naaste te willen zijn. Dit gebeurd door het
houden van zondagsdiensten, studie bijeenkomsten voor volwassenen, kinderen en jongeren. Er
worden verschillende activiteiten georganiseerd die het doel hebben de maatschappij in de omgeving
te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het houden van inloop koffie ochtenden.
De wijze waarop de EGTB inkomsten verwerft
De inkomsten bestaan uit giften van leden en inkomsten uit de verhuur en exploitatie van de
gebouwen. De EGTB houdt geen zondagse collecte. De giften worden door leden zelf ingesteld. Binnen
de periodieke giften is een deel vastgelegd als: “vooraf fiscaal vastgelegd periodieke gift”. Daarnaast
houdt de EGTB incidenteel collectes of via eenmalige machtigingskaarten voor een gericht doel. De
exploitatie betreft diverse activiteiten in het Buurhoes en verhuur van zalen, verhuur van de Aula en
de woning. Dit gebeurt onder de werknaam “Buurhoesbeheer”.
Beheer van het vermogen van de EGTB
Binnen de EGTB zijn de financiële activiteiten gesplitst in twee administraties. De administratie rondom
activiteiten van het buurhoes en die van de gemeente zelf. De administraties worden functioneel
beheerd door gekozen gemeenteleden. Onder leiding van de penningmeester en bestuur brengen zij
periodiek verslag uit in de bestuurscommissie en jaarlijks in de statutaire jaarvergadering. De
bestuurscommissie voert verder door het bestuur gedelegeerde taken uit. De EGTB heeft een klein
eigen vermogen (buffer) dat wordt aangehouden om tegenvallers vanuit de exploitatie op te kunnen
vangen.
Besteding van het vermogen
Het vermogen van de EGTB kan alleen worden besteed aan doelen die in de statuten vermeld staan.

Staat van baten en lasten 2019

INKOMSTEN

Werkelijk jan t/m dec 2019

Bijdragen/ giften leden en gasten
Overige inkomsten
Buitengewone baten

€ 62.740
€ 65.503
€ 7.424

TOTAAL INKOMSTEN

€ 135.667

UITGAVEN

Werkelijk jan t/m dec 2019

Financiële lasten
Onderhoud/inventaris
Organisatie- en beheerslasten
Muziek, techniek, aanbiddingsteam
Zending en Diaconie
Jongeren (LEV en jeugd)
Onderwijs overig

€
€
€
€
€
€
€

12.344
49.272
56.129
4.425
8.295
3.514
2.559

TOTAAL UITGAVEN

€ 136.538

SALDO Inkomsten - Uitgaven

€

-871

Toelichting:
De EGTB voert twee administraties die in dit overzicht zijn geconsolideerd. De samengevoegde
resultatenrekeningen sluiten af met een beter uitgevallen negatief saldo dan begroot. Vanuit de
begrotingen was het batig saldo begroot op ongeveer 10k. Onderhoud en project keuken vernieuwing
had prioriteit, waarbij de extra bijdragen en ook de overige inkomsten zorgden voor een betere
uitkomst. Daar zijn we dankbaar voor. De kascommissie, bestaat uit 2 gemeenteleden. Zij hebben op
29 januari 2020 verslag gedaan van de financiële controle tijdens de statutaire jaarvergadering. Beide
administraties zijn doorgelicht en geaccordeerd, er is decharge verleend. De post “overige inkomsten”
bestaat uit: verhuur van gebouwen (aula, woning) onder buurhoesbeheer en de exploitatie van het
buurhoes. De post “buitengewone baten” bestaat uit: ontvangen loonkosten subsidies en teruggaaf
energiebelasting. De post “Financiële lasten gebouw” omvat financiële lasten voortvloeiend uit
eigendom gebouw. “Onderhoud en inventaris” omvat uitgaven voor regulier onderhoud aan
gebouwen, woning en uitgaven inventaris. Er loopt verder een buurhoes “facelift” project gerund door
een vrijwilligersgroep uit de gemeente. “Organisatie- en beheerslasten” bestaan uit alle operationele
lasten van de gemeente en het buurhoes.

Voorgenomen bestedingen/ begroting 2020

INKOMSTEN

Jaarbegroting 2020

Bijdragen/ giften leden en gasten
Overige inkomsten
Buitengewone baten

€ 58.940
€ 62.166
€ 6.058

TOTAAL INKOMSTEN

€ 127.164

UITGAVEN

Jaarbegroting 2020

Financiële lasten gebouw/inrichting
Onderhoud/ inventaris
Organisatie- en beheerslasten
Muziek, techniek, aanbiddingsteam
Zending en Diaconie
Jongeren (LEV en jeugd)
Onderwijs

€ 12.400
€ 20.000
€ 61.610
€ 8.100
€ 8.600
€ 3.700
€ 5.050

TOTAAL UITGAVEN

€ 119.460

Dotatie reservering groot onderhoud

€

SALDO Inkomsten - Uitgaven

€ - 1.296

9.000

Toelichting:
De EGTB voert twee administraties die in dit overzicht zijn geconsolideerd. De samengevoegde
resultatenrekeningen zijn begroot met een verantwoord negatief saldo. Voor groot onderhoud wordt
gereserveerd. De hoger begrote onderwijskosten verwachten we te kunnen dragen met een kleine
stijging in gewone giften. De post “overige inkomsten” bestaat uit: verhuur van gebouwen (aula,
woning) onder buurhoesbeheer en de exploitatie van het buurhoes. De post “buitengewone baten”
bestaat uit: ontvangen loonkosten subsidies en teruggaaf energiebelasting. De post “Financiële lasten
gebouw” omvat financiële lasten voortvloeiend uit eigendom gebouw. “Onderhoud en inventaris”
omvat uitgaven voor regulier onderhoud aan gebouwen, woning en uitgaven inventaris. Er loopt
verder een buurhoes “facelift” project gerund door een vrijwilligersgroep uit de gemeente.
“Organisatie- en beheerslasten” bestaan uit alle operationele lasten van de gemeente en het
buurhoes.

