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Beste leden en belangstellenden van de Christengemeenschap in Nederland en Vlaanderen, 

 

Graag brengen we u met deze circulaire weer op de hoogte van de werkzaamheden van de 

Stichting het Voorzieningsfonds. 

TERUGBLIK  

 

Ook het afgelopen jaar hebben we weer de 

aanvragen voor financiële steun vanuit de kring 

van onze geestelijken kunnen honoreren. 

 

Een groot deel van deze aanvragen betreft 

therapieën en onvoorziene kosten, die niet door 

de zorgverzekering vergoed worden. Hiermee 

voorzien wij in een noodzakelijke ondersteuning 

bij het uitoefenen van hun werk in de gemeente. 

 

Dit alles wordt dankzij uw bijdragen mogelijk 

gemaakt. 

 

 

 

INKOMSTEN 

 

Nu de bankrente zo goed als weggevallen is, 

zijn wij voor onze inkomsten volledig 

afhankelijk van uw (periodieke) giften en 

eventuele legaten. 

 

Als bestuur zijn wij er ons van bewust dat wij 

handelen met het geld van anderen: geld 

geschonken door de leden en belangstellenden 

van de Christengemeenschap in Nederland en 

Vlaanderen.  

 

Dat schept een band, maar ook een grote 

verantwoordelijkheid voor het beheer en de 

besteding van de gelden.  

 

 

 

VOORUITBLIK 

 

In de nabije toekomst zullen er, vanwege een 

aantal verhuizingen, extra aanvragen vanuit de 

geestelijken komen. Onze bijdragen hierin 

kunnen we opvangen met het restant van een 

eerder verkregen legaat. Met de door u 

geschonken bijdragen kunnen we dan de 

“gewone” aanvragen in het komende jaar 

blijven inwilligen. 

 

 

 BESTUUR  

 

Ons bestuurslid mevr. M. de Zwaan gaf vorig 

jaar te kennen het bestuurswerk, om 

gezondheidsredenen, te willen beëindigen. 

Dat hebben wij uiteraard gerespecteerd. 

Marion was, buiten het gewone bestuurswerk, 

vele jaren de drijvende kracht achter het 

verzamelen van de adressen en het versturen 

van de circulaire. Ook op deze plek willen we 

haar hartelijk danken voor al haar zorg en 

toewijding hierin.  

 

Inmiddels hebben we mevr. Els Backhuijs als 

nieuw bestuurslid mogen verwelkomen. 

 

 

CIRCULAIRE 

 

Het versturen van deze circulaire zal voortaan 

als volgt plaatsvinden: 

- U ontvangt de circulaire eens per twee jaar, 

zoals ook nu, per post. 

- In het andere jaar zal de circulaire, aan het 

eind van het jaar, in uw gemeente bij de 

literatuur en mededelingen liggen. U kunt 

daarvan dan een exemplaar meenemen. 

 

De reden hiervan is om op de (aanzienlijke) 

verzendkosten te besparen. 

 

Ook kunt u altijd informatie van en over het 

Voorzieningsfonds vinden op onze website (zie 

verderop voor de gegevens ervan).  

 

 

TOT SLOT 

 

Voor ons werk zijn wij volledig afhankelijk 

van uw (periodieke) giften en eventuele 

legaten. Ook in het komende jaar doen wij een 

beroep op u ons te steunen met een financiële 

bijdrage. Ieder bedrag is welkom! U kunt erop 

vertrouwen dat het geld goed besteed wordt. 
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BESTUURSSAMENSTELLING 

 
Voorzitter: Dhr. D. Roodnat 

 Fresia 161 

 2925 EM Krimpen a/d IJssel 

 T. +31 180 523 748  

 E. d.roodnat@planet.nl 

 

Secretaris: Mw. M. Vis 

 De Griffel 13 

 3971 CZ Driebergen 

 T. +31 343 511 900 

 

Penningmeester: Dhr. B. de Klein 

 Coldenhovenseweg 97 

 6961 LE Eerbeek 

 T. +31 313 651 268 

 E. bedeklein@kpnmail.nl 

 

Bestuursleden: Mw. S.M. Brandligt-Udo de Haes 

 Zeist 

 

 Mw. E. Backhuijs 

 Utrecht 

  

 Dhr. J. Hoet 

 H. Consciencestraat 15 

 B-2970 Schilde, België 

 T. +32 3384 1068 

 E. johanhoet@skynet.be 

  

BANKREKENINGEN 

 

Nederland: Triodos Bank 

 IBAN: NL94 TRIO 0212 1036 87 

 t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem. 

 te Eerbeek. 

  

 ING Bank 

 IBAN: NL50 INGB 0000 0237 58 

 t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem. 

 te Eerbeek.  

 

België: Triodos Bank 

 IBAN: BE93 5230 4030 2767 

 t.n.v. VZF Geestelijken Chr. Gem. 

 

De Triodos rekeningen hebben onze voorkeur. 

 

 

 

 

GIFTEN EN DE INKOMSTENBELASTING 

 

In Nederland hebben wij als Stichting de ANBI-status 

(Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Hierdoor zijn uw giften aftrekbaar voor de 

inkomstenbelasting. Voor deze aftrek geldt een 

minimum en een maximum, die beide gekoppeld zijn 

aan het drempelinkomen. 

 

Uw periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, als u 

daarvan een overeenkomst “Periodieke gift in geld” 

met het Voorzieningsfonds afsluit. Meer informatie 

hierover vindt u op de website van de belastingdienst. 

 

Het Voorzieningsfonds is voor alle schenkingen en 

erfstellingen die zij ontvangt volledig vrijgesteld van 

schenkings- en successierecht. 

 

In België zijn giften aan het Voorzieningsfonds niet 

aftrekbaar.  

 

Of het nu lage of hoge bedragen betreft, voor alle 

giften zijn wij u dankbaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBSITE 

 

Op de website van de Christengemeenschap 

hebben we een eigen pagina met informatie over 

het Voorzieningsfonds. 

 

U vindt deze pagina op de website: 

www.Christengemeenschap.nl 

onder het kopje "Introductie". 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Het is mogelijk dat u van deze circulaire meer dan één exemplaar ontvangt. Wij zijn namelijk afhankelijk van de adresgegevens van alle 

gemeenten van de Christengemeenschap. Als u bij meerdere gemeenten staat ingeschreven, kan het zijn dat u meerdere circulaires 

ontvangt. Wij zijn niet in staat om alle dubbele adressen tijdig uit de verschillende adresbestanden te verwijderen. 
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