
ANBI transparantiegegevens  
 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Stichting Evangelisatie Bunde e.o.  

RSIN/Fiscaal nummer: 803184906  

KvK nummer: 41121507  

Website adres: www.stemvandegoedeherder.nl   

E-mail: stemvandegoedeherder@solcon.nl  

Telefoonnummer: 0455712716  

Adres: Gouverneurstraat 9  

Postcode: 6411 XG  

Plaats: Heerlen  

Postadres: Gouverneurstraat 9  

Postcode: 6411 XG  

Plaats: Heerlen  

   

  

 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen. Momenteel zijn er vijf bestuursleden (4 

mensen maken deel uit van en zijn gekozen door de Christelijke Gemeente ‘Stem van de 

Goede Herder’ en externe bestuursleden). De externe bestuursleden worden gerekruteerd uit 

mensen met een reformatorische achtergrond. 

 

C. Doelstelling/visie 

Wat is het doel van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  

De Stichting Evangelisatie Bunde e.o. ondersteunt missionaire projecten om mensen in 

Bunde/Meerssen en de omgeving van zuidelijk Limburg ‘in aanraking te brengen met de enige 

Naam die gegeven is tot zaligheid, Jezus Christus’. Deze missionaire projecten worden met 

name, maar niet noodzakelijk alleen, uitgevoerd door de Christelijke gemeente “Stem van de 

Goede Herder” in Meerssen. 

 

Wat is de missie van Stichting Evangelisatie Bunde e.o.?  

In het Mission Statement is de missie als volgt verwoord: “Ongelovigen helpen een toegewijd 

volgeling van Jezus Christus te worden en gelovigen helpen te groeien in een levende relatie 

met Jezus Christus en in gemeenschap met elkaar. 

 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan vindt u in bijgaande link. 

 

E. Beloningsbeleid 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 

gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Voor het bijhouden van de administratie wordt 

een vrijwilligersvergoeding verstrekt. 

 

F. Verslag activiteiten 

Op dit moment heeft de Stichting geen personeel in dienst. Alle werkzaamheden voor de 

Stichting vinden op dit moment op vrijwillige basis plaats.  

Ten behoeve van de fondsenwering wordt tenminste twee keer per jaar een BUNDE-

NIEUWSBRIEF rondgestuurd, waarin de Stichting en de Christelijke Gemeente verantwoording 

doen van hun activiteiten. Deze nieuwsbrief wordt geheel door vrijwilligers verzorgd, waarbij 

het bestuur verantwoordelijk is voor de eindredactie. 

De voornaamste doelstelling van de stichting is het ondersteunen van de Christelijke 

gemeente Bunde/Meerssen. Middels de financiële steun wordt ondermeer de predikantsplaats 

in stand gehouden. De Christelijke Gemeente Bunde/Meerssen is sinds 2014 geïnstitueerd en 

onderdeel geworden van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarmee heeft valt zij onder 

de verzamelanbi die voor de CGK is afgegeven en legt zij ook verantwoording af conform de 

richtlijnen. Een overzicht hiervan is hier te vinden. 

mailto:stemvandegoedeherder@solcon.nl
https://cgk.nl/anbi/bunde-meerssen


 

G. Balans 

Onderstaand is de balans weergegeven per 31-12-2021 

 

  Balans 

  2021 

Debet  

Banktegoeden  €           127.622 

  

  

Totaal debet  €           127.622 

   

Credit  

Crediteuren  €                    70 

Kortlopende schulden  €                    44 

Fondsen  €            14.218  

Kapitaal  €                    45 

Reserve  €          113.244 

  

  

  

  

totaal credit   €              127.622  

 

 

De stichting heeft vanuit het verleden nog een batig saldo. Dit wordt ingezet om de 

predikantsplaats van de Christelijke gemeente Bunde/Meerssen te kunnen garanderen. Gezien 

het tekort op de winst- en verliesrekening en de te verwachten tekorten de komende jaren, 

zullen deze tegoeden verder dalen. 

Overigens is dit ook in lijn met de doelstelling van de stichting, waarbij de Christelijke 

gemeente Bunde/Meerssen ook in financiële zin steeds meer zelfstandig wordt. 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

In onderstaande overzicht worden de baten en lasten van het boekjaar 2021 weergegeven. 

 

  rekening 

  2021 

Baten  

Giften en donaties particulieren  €              12902 

Bijdragen  gemeenteleden  €                4490 

Subsidies en overige bijdragen van derden  €                6617        

totaal baten (a)  €             24.009  

   

Lasten  

Verstrekking steun  €              26000    

Promotie  €                4842   

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                3649  

totaal lasten (a)  €              34.491  

   



Resultaat (totaal a-b)  €              -10.482    

 

Toezicht 

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze 

zijn gecontroleerd. 

Kascontrole uitgevoerd op: 25-03-2022 

 

Toelichting 

Per 2016 heeft de Christelijke gemeente Bunde/Meerssen een eigen predikant. Mede om de 

predikantsplaats te kunnen dragen wordt er jaarlijks een bedrag van € 26.000 aan steun 

verstrekt. De overige kosten worden gemaakt in het kader van de PR (het verschijnen van het 

Bunde-nieuws) en het reilen en zeilen van de organisatie. 

 


