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In het kader van onze ANBI-status
Naam instelling

RSIN nummer [LEI-code]
Adres instelling
Beschrijving van de doelstelling
Beleidsplan op hoofdlijnen

Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Apeldoorn
Ook bekend als: Wijkgemeente van bijzondere aard Regentessekerk
En als: VVP afdeling Apeldoorn
816130917 [724500IHAUB3WBQ0MU48]
Regentesselaan 14b; 7316 AD Apeldoorn
Doelstelling van de instelling is: het inzetten voor de vertolking in vrijzinnige geest van de
leer van Jezus Christus, zoals verwoord in de bijbel en verwante geschriften.
1. Streven naar een meer evenwichtige invulling van de zondagse diensten. Minder
gastpredikanten en meer thematische invulling.
2. Aandacht voor pastorale en diaconale zorg voor de ouderen. Door één op zeven en
predikant planmatig in te vullen. Ouderen boven de 75 zijn meer dan de helft van
de gemeente.
3. Samenwerking binnen de gemeenschap Regentessekerk intensiveren.
4. Samenwerking binnen de PGA voortzetten.
5. Meer gemeenteleden bij bestuur en activiteiten betrekken.
6. Werken met een jaarplan en jaaragenda.
7. Activiteitenprogramma ontwikkelen dat ook voor de leden van de gemeente
boeiend zijn.
8. Streven naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven op de begroting, waarbij het
interen op reserves wordt meegerekend.
9. Invulling predikantsplaats met prioriteit voor de diensten en pastorale zorg en
participatie aan activiteitenprogramma’s.
10. Aandacht voor de jongeren en jongere gezinnen binnen de
regentessekerkgemeenschap.

Functies van de bestuurders
Namen bestuurders
Beloningsbeleid

Verslag in hoofdlijnen uitgeoefende
activiteiten

Financiële verantwoording

Conform statuten kent de vereniging de volgende bestuurlijke functies: Voorzitter,
Secretaris en Penningmeester.
N.v.t.
(namen van bestuurders van een kerkgenootschap hoeven niet te worden gepubliceerd).
Bestuurders werken op vrijwillige basis. Vereniging heeft geen personeel in dienst, maar
draagt daarvoor een vergoeding af aan de Protestantse Gemeente Apeldoorn.
Voor het traktement van de predikant wordt de cao voor predikanten gevolgd.
In 2017 zijn aanvullend op de reguliere activiteiten die een gemeente uitoefent, de
volgende activiteiten ontplooid:
- Houden van een ledenvergadering samen met de NPB waarin verslag is gedaan
over 2016. Ook is de begroting en hoogte van de contributie vastgesteld.
- De kerkenraad heeft zes keer samen met de NPB vergaderd.
- Samengewerkt met onze partners binnen het gebouw (NPB en RGA) en daarbuiten
(Doopsgezinden).
N.B. Uitgebreider verslag vindt plaats via de genoemde ledenvergadering.
Zie staat van baten & lasten en voorgenomen bestedingen (inclusief een toelichting). Er
wordt daarmee ingegaan op de daadwerkelijke en voorgenomen bestedingen.

