
Algemene gegevens  

Naam ANBI:   Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling 

    van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland      

RSIN / Fiscaalnummer:  8099.79.330 

Websiteadres:   www.srp-veg.nl   

Email:    secretaris@srp-veg.nl 

Adres:     President Kennedylaan 311 

Postcode en plaats:  6883 AK  Velp   

Postadres:   President Kennedylaan 311 

Postcode en Plaats  6883 AK  Velp 
 
De Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten  
in Nederland, verder te noemen  SRP-  is een zelfstandige stichting. De  datum van oprichting is  
16-02-2001.   
De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ binnen de Bond in de zin van artikel 12 van de statuten van 
de Bond, alwaar het begrip deelorganisatie wordt omschreven als een in de Bond functionerende 
instelling tot het uitvoeren van een bepaalde taak, niet zijnde van incidenteel of tijdelijk karakter.  

 

Grondslag 

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals 
hij in het Oude Testament is beloofd en in het Nieuwe Testament is geopenbaard als het Hoofd van de 
Gemeente en de Heiland van de wereld.  
Als haar belangrijkste taken ziet de stichting het regelen en onderhouden van een rechtspositieregeling 
voor predikanten en pastoraal werkers, een regeling tegemoetkoming bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid van predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie 
tussen de bondsgemeenschap en PFZW.  
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van 
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften 
en schenkingen aan onze stichting mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze stichting  geen 
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de 
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.  
 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden die, op voordracht van het comité, worden gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het comité overleg met het 
bestuur van de stichting. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de 
Bondsvergadering.  
 

 

 

http://www.srp-veg.nl/
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Beloningsbeleid 

Bestuursleden van de stichting  ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed  
 

Doel en opdracht 

De stichting stelt zich ten doel om vanwege de Bond, door middel van regelgeving en uitvoering daarvan, 
inhoud te geven aan het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden voor de bij de instellingen 
functionerende predikanten, pastoraal werkers e.a. 
Hiertoe behoort, ten behoeve van deze functionarissen, het regelen en onderhouden van een 
rechtspositieregeling, een regeling tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid van 
predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie tussen instellingen en 
deelnemers enerzijds en PFZW anderzijds.  
 

Verslag Activiteiten 

Een verslag van de activiteiten van de stichting vindt u hieronder samengevat in het beknopte jaarverslag 

2020: 

Algemeen  

In 2020 is het bestuur van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling vijf keer bijeengeweest, soms 
fysiek, soms via een internetverbinding. 
We kregen in de persoon van dhr. Ben van de Vrie een nieuw bestuurslid. We hebben het afgelopen jaar 
al van zijn deskundigheid kunnen profiteren. 
Het comité gaf toestemming aan de voorzitter van SRP, mw. Dineke Spee, om een jaar langer aan te 
blijven als bestuurslid. Het zoeken van een opvolger werd belemmerd door Covid-19. In 2020 zorgde de 
voorzitter ook voor de taken van het secretariaat. Naar verwachting komt er in 2021 een nieuwe 
secretaris.  

De toekomst van SRP is wederom onderwerp van gesprek geweest binnen de bestuursvergaderingen. Dit 
heeft te maken met een verandering in de uitvoering van de Stichting, zoals het uitbesteden van de 
Regeling Tegemoetkoming Langdurig Arbeidsverzuim. Het heeft ook te maken met het gegeven dat er 
minder predikanten in actieve dienst zijn. Het resultaat van de gesprekken zal in de nabije toekomst aan 
de bondsvergadering worden voorgelegd. 
De laatste jaren is het economisch speelveld drastisch veranderd, niet in de laatste plaats vanwege de 
voortdurende lage rentestand. 
De tekst van het beleggingsstatuut is geactualiseerd.  

Bond  

In verband met Covid-19 werden enkele acties ondernomen. 
Allereerst kregen de voorgangers van de V.E.G. een attentie aangeboden omdat hun werk zo onder druk 
kwam te staan door de pandemie. 
Ten tweede werd aan alle V.E.-gemeenten gevraagd of er behoefte zou zijn aan een renteloze lening nu 
veel inkomsten wegvielen. Alvorens deze vraag aan de gemeenten voor te leggen, werd aan het comité 
gevraagd om tijdelijke uitbreiding van de bevoegdheden van SRP. De Stichting werkt immers ten dienste 
van voorgangers, en niet direct ten dienste van gemeenten. Maar met het opheffen van Stichting ‘76 en in 
de huidige noodsituatie moet ook hier flexibel worden gedacht en gehandeld. Het comité heeft de 
bevoegdheden van SRP tijdelijk uitgebreid, tot eind 2021. 
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In 2020 heeft geen enkele gemeente aangegeven gebruik te willen maken van een renteloze lening. Het is 
verheugend dat onze gemeenten financieel zelfvoorzienend zijn en de tering naar de nering zetten!  

Instanties  

Met pensioenfonds PfZW en met verzekeringsinstantie Aegon, evenals met Arbodienst Perspectief, is 
waar nodig contact geweest. Regelmatig was er contact met de ABN AMRO Mees Pierson bank.  

 

Rechtspositie  

In 2020 verscheen er drie keer een Nieuwsbulletin, vergezeld van de bijbehorende Uitvoeringsbepalingen. 
Per 1 januari 2020 werden de salarissen verhoogd met 2 %, evenals per 1 juli 2020 met 2 %. Verder stegen 
de werktijdonafhankelijke tegemoetkoming in de premie ziektekostenvergoeding, en de 
spreekbeurtvergoeding. De premie voor het arbeidsongeschiktheid pensioen daalde.  

Financiën  

Om een betere balans te krijgen tussen liquide middelen, aandelen, en obligaties zijn twee keer aandelen 
verkocht.  

De financiële ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar:  

 Per saldo is het vermogen van de Stichting RP in het jaar 2020 toegenomen met € 187.963 of met 
circa 6,19 %. Het resultaat over het vermogen was positief € 278.008.  

 De “stille reserve” (het verschil tussen beurswaarde en de balanswaarde van de aandelen) is in 
2020 gedaald, van € 509.930 naar € 473.376. De effectenrekening bij de bank had een hoger saldo 
wegens verkoop van aandelen. Een bedrag van € 250.000 is gereserveerd, het restant € 62.046 is 
beschikbaar voor beleggingen.  

 De inkomsten uit rente zijn gedaald, door de zeer lage rentepercentages op spaarrekeningen, of 
zelfs betaalde negatieve rente.  

Het bestuur is echter voorzichtig in het herbeleggen van deze middelen, er kan immers ook een 
plotselinge correctie komen op de aandelenbeurs, zoals in het voorjaar. De beurs heeft zich echter in de 
loop van het jaar hersteld.  

 Op de dividenduitkeringen wordt door diverse landen dividendbelasting ingehouden. Er wordt 
waar mogelijk getracht om deze belasting in de desbetreffende landen terug te vragen. Echter 
daarbij mogen de kosten niet boven de baten gaan. 

 Het nettoresultaat over 2020 is € 201.937. Het bestuur heeft besloten het gehele resultaat toe te 
voegen aan een bestemmingreserve voor andere doelstellingen binnen de Bond van V.E.G.  

·  
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Verkorte staat van inkomsten en uitgaven met toelichting  

Onderstaande staat van inkomsten en uitgaven geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en 

de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Resultatenrekening Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten in Nederland: 

RESULTATENREKENING: 
       

          VALUTA EURO X 1 
       INKOMSTEN            Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot Begroot 

  
 

Omschrijving   2019 2020 2020 2021 2022 

  
   

      
 

    

BIJDRAGEN Van instellingen   153.380 136.359 0 0 0 

  
 

Premieafdracht aan PFZW   -153.382 -136.359 0 0 0 

  
 

  
 

  -2 0 0 0 0 

  
   

      
 

    

OPBRENGST Rente   42.442 41.523 48.000 39.000 41.250 

BELEGGINGEN Dividend   45.183 31.410 35.000 35.000 35.000 

  
 

Beleggingsresultaat   65.347 205.075 0 0 0 

  
 

Beleggingsresult. Oblig.   487 0 0 0 0 

  
   

  153.459 278.008 83.000 74.000 76.250 

  
   

      
 

    

  
 

TOTALE INKOMSTEN   153.457 278.008 83.000 74.000 76.250 
                    

        
    

UITGAVEN       Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot Begroot 

  
 

Omschrijving   2019 2020 2020 2021 2022 

  
   

      
 

    

ALGEMENE Bestuurskosten   3.451 947 4.000 4.000 4.000 

KOSTEN Accountantskosten   3.400 3.400 3.700 3.700 3.800 

  
 

RTLA-uitkering   0 0 35.000 0 0 

  
 

Kosten IM-VEG   21.463 20.594 22.000 24.000 24.000 

  
 

Kosten A.O.-verzekering   17.532 14.951 25.000 25.000 25.000 

  
 

Kosten 
Arbodienst/Deskundigen 0 2.442 1.500 2.500 2.500 

  
 

Kosten begeleiding A.O. pred. 3.617 0 5.000 5.000 5.000 

  
 

Vermogens Advieskosten   22.789 20.595 23.000 24.000 24.000 

  
 

Bankkosten   5.764 5.583 5.000 5.000 6.000 

  
 

Dividendbelasting meerdere 
jr. 8.076 5.945 

 
8.750 8.750 

  
 

Overige alg.kosten   734 1.614 2.500 2.500 2.500 

  
 

  
 

  86.826 76.071 126.700 104.450 105.550 

  
   

      
 

    

  
 

TOTALE UITGAVEN   86.826 76.071 126.700 104.450 105.550 

                    

      
  

 
    

                    

  
 

NETTO-RESULTAAT   66.631 201.937 -43.700 -30.450 -29.300 

                    

 

 


