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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.  
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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 
2021: 

Algemeen 

In 2021 hebben er vier reguliere SRP-vergaderingen plaatsgevonden, deels in digitale vorm vanwege de 
corona-regels. Daarnaast hielden we, zoals in het vorig jaarverslag al werd aangekondigd, één 
themavergadering over de toekomstpositie van SRP. 

Dineke Spee had een dubbelfunctie als voorzitter en secretaris. In de loop van het jaar kon Peter 
Verdoorn, na zijn verkiezing in de Bondsvergadering, de functie van secretaris van haar overnemen. De 
inwerktermijn kon beperkt blijven omdat de materie hem bekend was als oud-secretaris van SRP. In de 
persoon van Bernard de Bruin kon SRP aan het eind van 2021 beschikken over een nieuwe voorzitter van 
SRP. We zijn enorm dankbaar voor de manier waarop Dineke twee termijnen, verlengd met een extra 
jaar, onze voorzitter mocht zijn.  

Twee volle termijnen konden we eveneens beschikken over de expertise van Jan Tiemersma. Naast zijn 
inbreng op diverse terreinen was Jan beheerder van de website en was communicatie en ict bij hem in 
goede handen. Veel dankbaarheid daarom ook in zijn richting uitgesproken.  

Bond 

Op verzoek van het comité heeft SRP gekeken naar de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de 
uitvoering van de toekomstplannen van de Bond. Specifiek gaat het om een financiële ondersteuning bij 
de aanstelling van de gemeenteregiocoach voor 2024 en bij de aanstelling van een theoloog voor 2025 en 
2026. SRP heeft zich daartoe bereid verklaard onder de voorwaarde dat er op termijn een vervolggesprek 
volgt over de verdeling van de benodigde som uit algemene middelen, reserves en uit eigen middelen van 
SRP. 

Rechtspositie 

In 2021 verschenen Uitvoeringsbepalingen die betrekking hadden op een salarisverhoging van 1% per 1 
januari 2021 voor predikanten en gemeentelijk werkers. De werktijdonafhankelijke tegemoetkoming 
steeg, evenals de premie voor ouderdoms- en partnerpensioen. De spreekbeurtvergoeding bleef in 2021 
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ongewijzigd. Eind 2021 verscheen Nieuwsbulletin 2021-1 met een aankondiging van wijzigingen per 1 
januari 2022.   

Financiën  

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

De financiële ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar: 

• Per saldo is het vermogen van de Stichting RP in het jaar 2021 toegenomen met € 226.624 of met circa 
7 %. Het resultaat over het vermogen was positief € 303.454.  

• De “stille reserve” (het verschil tussen beurswaarde en de balanswaarde van de aandelen) is in 2021  
gestegen, van € 473.376 naar € 683.562.  

• De inkomsten uit rente zijn gedaald, door de negatieve (betaalde) rente op de spaarrekeningen.  
Het bestuur is echter voorzichtig in het herbeleggen van deze middelen, omdat zij streeft naar een 
goede verdeling van de financiële middelen.  

• 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 netto resultaat over 2021 is € 230.350. Het bestuur heeft besloten om een bedrag van 
€ 11.450 toe te voegen aan de algemene reserves en € 218.900 toe te voegen aan de 
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 Gerealiseerd Begroot Begroot 
 

Begroot 

   Omschrijving   2019 2020 2021 2021 2022 2023 
                 

BIJDRAGEN Van instellingen   153.380 136.359 136.240 0 0 0 

   Premieafdracht aan PfZW   -153.382 -136.359 -136.243 0 0 0 

        -2 0 -3 0 0 0 
                 

OPBRENGST Rente   42.442 41.523 39.042 39.000 41.250 26.750 
BELEGGINGEN Dividend   45.183 31.410 31.992 35.000 35.000 30.000 
   Beleggingsresultaat   65.347 205.075 232.490 0 0  

   Beleggingsresultaat Obligaties   487 0 0 0 0  

       153.459 278.008 303.454 74.000 76.250 56.750 
                 

   TOTALE INKOMSTEN   153.457 278.008 303.451 74.000 76.250 56.750 
                     

             

UITGAVEN       Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Begroot Begroot Begroot 

   Omschrijving   2019 2020 2021 2021 2022 2023 
                 

ALGEMENE Bestuurskosten   3.451 947 775 4.000 4.000 4.000 
KOSTEN Accountantskosten   3.400 3.400 3.308 3.700 3.800 3.800 
   RTLA-uitkering   0 0 0 0 0 0 

   Kosten IM-VEG   21.463 20.594 21.006 24.000 24.000 24.000 

   Kosten A.O.-verzekering   17.532 14.951 13.382 25.000 25.000 20.000 
   Kosten Arbodienst/Deskundigen 0 2.251 0 2.500 2.500 2.500 
   Kosten begeleiding A.O. pred. 3.617 0 0 5.000 5.000 5.000 
   Vermogens Advieskosten   22.789 20.595 22.322 24.000 24.000 24.000 
   Bankkosten   5.764 5.583 5.447 5.000 6.000 6.000 

   Dividendbelasting meerdere jr. 8.076 5.945 5.552 8.750 8.750 8.000 

   Overige algemene kosten   734 1.805 1.309 2.500 2.500 2.500 

        86.826 76.071 73.101 104.450 105.550 99.800 

                 

   TOTALE UITGAVEN   86.826 76.071 73.101 104.450 105.550 99.800 

                     

              

                     

   NETTO-RESULTAAT   66.631 201.937 230.350 -30.450 -29.300 -43.050 

                     
 


