
ANBI-rapportage Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg 

 

Fiscale status 

De belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg (VVH) 

als ‘kerkgenootschap’ voor de ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling).  

De Vereniging is BTW-vrijgesteld. 

 

Naam en gegevens 
Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg, gevestigd te Rotterdam. 

 

RSIN:   8154.18.127 

KvK-nummer: 403 420 79 

Postadres: Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Hillegersberg 

 Bergluststraat 1 

 3054 BM Rotterdam 

E-mail-adres: loeswijnbergen@hetnet.nl 

 

Doelstelling en beleid 
De vereniging stelt zich ten doel het handhaven en versterken van de vrijzinnige modaliteit in 

de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand te Rotterdam en in Rotterdam-Hillegersberg 

en omgeving. 

Zij tracht dit doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van de vrijzinnige gedachte in de Protestantse gemeente Rotterdam-

Noordrand te Rotterdam; 

b. het verstrekken van materiële steun ten behoeve van activiteiten van de Vrijzinnige 

protestantse Bergkapelgroep te Rotterdam-Hillegersberg; 

c. het bevorderen van godsdienstoefeningen in vrijzinnige geest, benevens 

van godsdienstonderwijs aan kinderen en ouderen; 

d. het doen houden van lezingen en voordrachten; 

e. het houden van vergaderingen ter bespreking van kerkelijke belangen; 

f. het aanwenden van alle andere wettige middelen in overeenstemming met het doel der 

vereniging. 

 

Bestuur 
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene 

vergadering worden benoemd. Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, 

penningmeester en twee leden. 

Drie bestuursleden zijn tevens lid van de Vrijzinnige protestantse Bergkapelgroep. 

 

Beloningsbeleid 
Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zo nodig worden de werkelijk gemaakte 

kosten vergoed op basis van declaratie met overlegging van kasbewijzen. 

De vereniging heeft geen personeel in dienst. 

 

Jaarverslag 

De Algemene Ledenvergadering van de VVH te Hillegersberg wordt op donderdag 8 juli 

2021 gehouden in de Fonteinkerk (door de coronamaatregelen was een vergadering vóór 1 juli 

2021 niet mogelijk). In die vergadering zal het Jaarverslag 2020 ter goedkeuring aan de leden 

worden voorgelegd.  

 



Financiële verantwoording 
De reguliere inkomsten van de vereniging worden grotendeels gevormd door bijdragen van de 

leden.  

De bijdragen worden gebruikt om bij te dragen in de bijzondere kosten van de Vrijzinnige 

protestantse Bergkapelgroep, onderdeel van de Protestantse gemeente Rotterdam Noordrand. 

De voornaamste daarvan zijn de meerkosten voor de bijstand in het pastoraat. Hiervoor is 

voor één dag in de week een predikant aangetrokken. De bekostiging voor deze hulpdienst 

wordt voor 50% gedragen door de VVH. 

 

Staat van baten en lasten 2020 

Deze Staat van baten en lasten zal op de op 8 juli te houden Algemene Ledenvergadering ter 

goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.  

 

inkomsten    uitgaven  

contributies           299   afdrachten pastoraat en landelijke 
VVP 

       9.555  

legaten en schenkingen        2.000   activiteiten           252  

rente           51   overige uitgaven 258 

     

negatief resultaat 7.715    

     

      10.065         10.065  

 

De kascontrolecommissie heeft de jaarcijfers over 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden. 

 

Activiteiten 

Zoals volgt uit haar doelstelling, voorziet de vereniging in de middelen die de Vrijzinnige 

protestantse Bergkapelgroep nodig heeft voor haar activiteiten, maar waarover zij niet zelf 

beschikt.  

 


