
ANBI 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen 

bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst, 

hebben deze belastingvoordelen. 

Een ANBI dient over een algemeen toegankelijke internetsite te beschikken waarop een aantal 

gegevens gepubliceerd dienen te zijn. U vindt hier deze gegevens van instellingen die voor ons van 

belang zijn. 

U kunt een keuze maken uit de volgende instellingen: 

 

ANBI Diaconie 

 A. Algemene gegevens 

Naam ANBI 
Diaconie van de Hervormde gemeente te Oud-

Beijerland 

RSIN/Fiscaal nummer 803496977 

Website adres www.hervormdoudbeijerland.nl 

E-mail diaconie@hervormdoudbeijerland.nl 

Adres Kerkstraat 57 

Plaats Oud-Beijerland 

Postadres Postbus 1030 

Postcode 3260 AD 

Plaats Oud-Beijerland 

De Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 

Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 

2 artikel 1 als volgt omschreven ”een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, 

getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”. 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 

helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 

3). 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk 

wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de 

kerkorde. 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de 

financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere 

onderdelen van deze kerk. 

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in 

Nederland. 

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil 

zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap 

behoren zijn aangewezen als ANBI. 

Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Oud-Beijerland. 

 

 



B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers 

van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 34 leden, die worden gekozen door en uit de 

leden van de kerkelijke gemeente. 

Het College van diakenen telt 10 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 

middelen en eigendommen van de diaconie. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting 

en de jaarrekening. 

Het college bestaat uit tenminste drie leden. 

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke 

aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. 

(Ordinantie 11, art 8). 

C. Doelstelling/visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. 

Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, 

haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige 

apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken 

verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te 

horen en te verkondigen. 

Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift 

als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en 

Heilige Geest. 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de website van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 

Op onze website www.hervormdoudbeijerland.nl vindt u ook ons actuele beleidsplan bij downmloads 

E. Beloningsbeleid 

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de 

‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende 

regelingen vindt u op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende 

gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. 

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College 

van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. 

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en 

verantwoording af aan de kerkenraad. 



 

G. Jaarcijfers diaconie  

De jaarcijfers van de diaconie kunt u elders op de website inzien bij downloads 

 

 

ANBI Kerkrentmeesters 

Algemene gegevens 

Naam ANBI 
Kerkrentmeesters van de hervormde 

gemeente te Oud-Beijerland 

RSIN/Fiscaal nummer 824 108 589 

Website adres www.hervormdoudbeijerland.nl 

E-mail kerkelijkbureau@hervormdoudbeijerland.nl 

Adres Kerkstraat 57 

Plaats Oud-Beijerland 

Postadres Kerkstraat 57 

Postcode 3262 PG 

Plaats Oud-Beijerland 

telefoon 0186-610701 

Samenstelling bestuur 

College van Kerkrentmeesters, voorzitter, penningmeester en secretaris 

Beleidsplannen 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via www.pkn.nl 

Het beleidsplan 2021-2025 van het College van Kerkrentmeesters kunt u elders op de website inzien 

bij downloads. 

 Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 

Arbeidsvoorwaarden 

Doelstelling 

1. het in overleg met en in verantwoording aan de algemene kerkenraad scheppen en onderhouden 

van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 

– het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de 

gemeente overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 4-7-1 en het bepaalde in de artikelen 6 en 7, 

– het zorg dragen voor de geldwerving, 

– het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten 

van de gemeente 

2. het beheren van de goederen van de gemeente 

3. het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid 

4. het zorgdragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens 

arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein 

5. het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en 

administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is 

6. het bijhouden van de registers van de centrale gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en het 

trouwboek 

7. het beheren van de archieven van de centrale gemeente 

8. het beheren van de verzekeringspolissen 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


Verslag uitgeoefende activiteiten 

Rommelmarkt, actie renovatie Van Oeckelenorgel, gemeentedag, oud papieractie, zangavonden, 

orgelconcerten, jeugd-, vrouwen- en mannenvereniging, bijbelstudiegroepen, preekbesprekingen 

Financiële resultatenoverzicht ANBI 

U kunt het resultatenoverzicht elders op de website inzien bij downloads. 

 
 

AVG 

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van 

groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen 

tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een 

gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk 

mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de 

Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. 

Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen 

de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze 

verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of 

haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is. 

  

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten 

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke 

(kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening 

Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens 

te verwerken. 

 De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten. De gemeenten en haar diaconiën 

bezitten rechtspersoonlijkheid. 

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens 

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom 

zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze 

standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op 

basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding 

verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente 

diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. 


