
Onze ANBI-gegevens voor uw belastingaangifte 

Naam 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg (Statutaire naam). 
De vereniging is ook bekend onder de naam Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o. 

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) 
De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Voorne-Putten en Rozenburg staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder het RSIN 816154211 

Adres 
Postadres: Slagveld 30, 3231 AN Brielle 
Bezoekadres: Kerkstraat 10, 3231 VG Brielle 

Doel van de vereniging 
De vereniging stelt zich volgens artikel 3 van de statuten ten doel het vrijzinnig-christelijk 
geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan vrijzinnig religieus leven. Dit maakt 
zij zichtbaar door het organiseren van inspiratie-ochtenden, ontmoetings-ochtenden, 
workshops & cursussen, vieringen vanuit een vrijzinnig perspectief en pastoraat. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 
Zie hiervoor Hoofdlijnen beleidsplan 2018-2021 Vrijzinnigen Nederland Brielle e.o.. 

Functies en namen van bestuurders 
Het bestuur bestaat per 1-1-2019 uit de volgende leden: 
P. Deur     (secretaris en lid dagelijks bestuur) 
J. de Voogd    (penningmeester en lid dagelijks bestuur) 
J. Bienefelt    (lid dagelijks bestuur) 
H. van Domselaar   (algemeen bestuurslid)  
G.M.A. van der Kraats-Brandt  (algemeen bestuurslid) 
 
*vacant (voorzitter) 
 

Beloningsbeleid 
Bestuurders zijn onbezoldigd, maar ontvangen vergoeding voor de gemaakte kosten (indien 
van toepassing). Dezelfde regeling geldt voor vrijwilligers. De voorganger van de afdeling is 
de heer I. de Jong. De Vrijzinnigen Nederland heeft een centrale landelijke centrale regeling 
voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden. 

Uitgeoefende activiteiten 2017-2018 in hoofdlijnen 
- Per 30 augustus 2017 telde de vereniging 33 leden, 18 donateurs en 25 vrienden. 



- De activiteiten stonden in het teken van het jaarthema “Waarde(n)vol Leven”. 
- Er zijn 18 reguliere vieringen gehouden met gemiddeld 24 bezoekers. 
- Er zijn 7 inspiratieochtenden gehouden met gemiddeld 29 bezoekers. 
- Er zijn 11 bijzondere vieringen gehouden met gemiddeld 42 bezoekers. 

Financiële verantwoording 2017-2018 
 

Inkomsten 2017-2018 Uitgaven 2017-2018 

activiteiten 7684 activiteiten 7428 

bijdragen 13526 exploitatie incl. onderhoud 5079 

giften, legaten 705 honoraria, reiskosten 17829 

vermogen, verhuur 1329 pr 2655 

  algemeen 3346 

    

Saldo tekort 13094   
totaal 36338 totaal 36338 

 

	


