A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal
nummer:
K.v.K.
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum ‘t Visnet
035-5253777
807135811
32067491 te Hilversum
http://www.visnethuizen.nl
visnet@hervormdhuizen.nl
De Ruyterstraat 7
1271 SR
Huizen
De Ruyterstraat 7
1271 SR
Huizen

De Hervormde Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet is een stichting met een raad van toezicht die
zich ten doel stel het oprichten en in standhouden van kerkelijk centrum ’t Visnet. De stichting
tracht haar doel onder meer te bereiken door het exploiteren en verwerven van kerkelijk centrum
’t Visnet.
De Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet heeft sinds 2008 een ANBI beschikking van de
Belastingdienst gekregen.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen en zijn benoemd door
de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Huizen. Het toezicht op het beleid van
het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van
toezicht. De raad van toezicht bestaat uit een gelijk aantal leden A, B en C. De leden A zijn
benoemd door het College van Kerkrentmeesters, de leden B door het College van Diaconie en
de leden C door de Algemene Kerkenraad, allen van de Hervormde Gemeente Huizen. De leden
van de raad van toezicht kunnen geen leden zijn van de stichting.
De leden van het bestuur zijn op stand 31 december 2017:
Dhr. R.J. Kriek
Dhr. P. Veerman
Dhr. J. Moll
Mw. P. Schipper-Vreeswijk
Dhr. E.P. Vlot
Dhr. A. Boon

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen lid
algemeen lid
algemeen lid

C. Doelstelling/visie
De doelstelling van de stichting is het instandhouden van kerkelijk centrum ’t Visnet.
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D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Huizen waar de leden van de raad van toezicht
onderdeel van uitmaken kunt u vinden op www.hervormdhuizen.nl
E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Het personeel zijnde de beheerder en zijn personeel welke in dienst zijn van de Hervormde
Stichting Kerkelijk Centrum ’t Visnet worden beloond conform CAO Protestantse Kerk
Nederland.
F. Verslag Activiteiten
Het bestuur van de stichting heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand
houden van het kerkelijk centrum. Zij waken over de financiële situatie van de stichting en leggen
via een jaarverslag rekening en verantwoording af de raad van toezicht. Een uittreksel van de
belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaand is weergegeven de balans en staat van baten en lasten per 2017.

ANBI-’t Visnet jaarrekening 2017

2

ANBI-’t Visnet jaarrekening 2017

3

ANBI-’t Visnet jaarrekening 2017

4

