
Gegevens Stichting Vermogensbeheer Nederlands Hervormde Gemeente Goedereede (ihv)  

 

• De naam van de instelling  

Stichting Vermogensbeheer Nederlands Hervormde Gemeente te Goedereede (ihv) 

 

• Het RSIN of fiscaal nummer  

Het fiscaal nummer van de Stichting is 813302924 

 

• Het KvK nummer  

Het Kvk nummer van de Stichting is 24361878 

 

• De contactgegevens  

Beresteyn 9; 3252 CL; Goedereede 

 

• De bestuurssamenstelling  

G. Pijl, voorzitter  

C. de Geus, secretaris 

K. Soeteman, penningmeester 

P. van Koppen, bestuurslid 

M. van Splunder, bestuurslid  

  

• Het beloningsbeleid  

Geen van de bestuurders van de stichting ontvangt enige beloning. Er zijn geen medewerkers  

in dienst van de stichting.  

  

• Het beleidsplan  

Van toepassing is de (gemeenschappelijke) kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk  

(www.hersteldhervormdekerk.nl).   

  

• De grondslag  

De stichting heeft als grondslag de Bijbel als onfeilbaar Woord van God, zoals daarvan  

belijdenis wordt gedaan in de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Synode van  

Dordrecht in de jaren 1618 en 1619.  

  

• De doelstelling  

 

De stichting heeft als doel:  

a) het verkrijgen, beheren en administreren van alsmede het beschikken over 

vermogenswaarden inclusief (register)goederen op een zodanige wijze dat de belangen 



van de Hersteld Hervormde Gemeente Goedereede op een evenwichtige wijze en 

overeenkomstig voornoemde grondslag worden behartigd;  

b) anders dan met enig winstoogmerk de aan haar toebehorende vermogenswaarden en 

(register)goederen duurzaam ter beschikking te stellen aan de Hersteld Hervormde 

Gemeente Goedereede ten behoeve van het gemeentelijk kerkelijk werk in de ruimste zin 

van het woord, al dan niet tegen een ten hoogste kostprijs dekkende vergoeding. 

  

• Een verslag van de uitgeoefende activiteiten  

Verslag activiteiten 2021:  

In 2021 zijn binnen de stichting geen activiteiten verricht. De daadwerkelijke kerkelijke 

activiteiten vinden plaats buiten de stichting en wel in de kerkvoogdij en diaconie van de 

Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede.  

 

• Financiële verantwoording  

Jaarrekening 2021

Stichting Vermogensbeheer Nederlands Hervormde Gemeente Goedereede (ihv)

Balans per 31 december 2021 (in €)

Liquide middelen € 0,00 Reserves € 0,00

Resultaat boekjaar € 0,00

Totaal activa € 0,00 Totaal passiva € 0,00

Resultatenrekening 2021 (in €)

Opbrengsten:

- Bijdrage kerkvoogdij € 0,00

Kosten:

- Bankkosten € 0,00

Resultaat € 0,00

 


