
Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag 

A. Algemene gegevens  

 

Naam ANBI:  Remonstrantse Gemeente Den Haag 

Telefoonnummer:  070-325 0779 

RSIN/Fiscaal nummer:  0028.70.447 

Website adres:  www.remonstranten.org/denhaag  

E-mail:  remondenhaag@hetnet.nl 

Adres:  Laan van Meerdervoort 955 

Postcode:  2564 AJ 

Plaats:  Den Haag 

  

   
De Remonstrantse Gemeente Den Haag is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 
Remonstrantse Broederschap.  
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en 
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II 
van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als 
zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over 
een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken 
(landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.  
 
De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap 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. Zie ook: 
https://www.remonstranten.nl/anbi/ 
 
De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. 
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap 
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse Gemeente Den 
Haag. 
 
 
 

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 minimaal 7 leden, die 
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De predikanten maken deel uit 
van de kerkenraad.  
 
De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de 
Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vaststelt.  De kerkenraad legt verantwoording 
af in een jaarlijks te houden vergadering voor leden en vrienden, de Algemene Vergadering. De 



Algemene Vergadering is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. 
de begroting en de jaarrekening. 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het 
Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als 
geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, 
getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden 
met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De 
Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, 
grondslagen staat het aldus beschreven.  
 

  
D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Remonstrantse Gemeente van Den Haag staat hieronder: 

 

De Remonstrantse Gemeente van den Haag en Omstreken maakt deel uit van de 

Remonstrantse Broederschap, een Protestants Christelijke Geloofsgemeenschap met een 

vrijzinnige signatuur. 

Wij proberen een goede balans te vinden tussen openheid en verbondenheid. 

Remonstranten staan vanuit hun Christelijke traditie ook open voor andere bronnen, waaruit 

wij onze inspiratie kunnen putten. Tevens willen wij in een samenleving, waar door de 

individualisering vereenzaming een groeiend probleem wordt, voor onze leden en vrienden, 

een plaats bieden waar zij zich thuis en geaccepteerd kunnen voelen.  

De activiteiten van de Remonstrantse Gemeente kunnen worden aangegeven in vijf 

aandachtsvelden: 

• Diaconaat (zorg voor de naaste) 
Onze diaconale Commissie onderhoudt contacten met andere diaconale instanties in het 

werkgebied. Er wordt op individuele basis financiële steun verleend. In een tijd waarin de 

Overheid steeds meer zich terugtrekt, zal aan deze taak meer aandacht geschonken moeten 

worden. Er wordt gewerkt aan het diaconaal besef van leden en vrienden, ook voor de noden 

in de wereld. 

• Pastoraat (geestelijke zorg) 
Twee predikanten zorgen voor de pastorale zorg van leden, vrienden en belangstellenden. 

Daarnaast bestaat een netwerk van leden contact. De Remonstrantse Gemeente heeft een 

aanzienlijk aantal gesprekskringen, waarin leden periodiek elkaar treffen. 

• Apostolaat (uitdragen van de Christelijke boodschap) 
Centraal staat hier de wekelijkse eredienst op zondag. Getracht wordt de boodschap van het 

evangelie te vertalen naar het leven in de actualiteit van het heden. Geëxperimenteerd 

wordt met de nieuwe vormen van eredienst die meer aanspreken in deze tijd. Zo zijn er 

diensten waarbij muziek, poëzie en beeldende kunst een centrale plaats krijgen.  

• Toerusting (verdieping) 



Het Uytenbogaert programma van de Remonstrantse Gemeente biedt een scala van 

activiteiten en bijeenkomsten waarin het grensvlak tussen cultuur, literatuur, muziek en 

religie wordt verkend, gesprekken gevoerd worden met vertegenwoordigers van andere 

religies, denkers en filosofen worden bestudeerd en actuele maatschappelijke thema’s 

worden behandeld. 

• Catachese (onderricht) 
Er zijn verschillende jongerengroepen, die in aanraking gebracht worden met de verhalen uit 

de bijbel. Er is een Bijbelkring voor volwassenen en tweemaal per jaar is er een reeks 

bijeenkomsten waarin de grondbeginselen van het Remonstrantse gedachtegoed worden 

uiteen gezet. 

 

Het beleidsplan wordt van tijd tot tijd aangepast. Het beleidsplan van de Remonstrantse 
Broederschap kunt u vinden via deze link: https://www.remonstranten.nl/anbi/ 
 

E. Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘traktementsregeling voor 
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, 
kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de  
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen 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 de gemeente. De taak van de 

kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. 

De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant 

zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent  

toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. Actuele informatie over de 

activiteiten van de gemeente staan op de website: www.remonstranten.org/denhaag. 

Een bijzondere plaats binnen de gemeente is er voor het Uytenboogaert Centrum, dat activiteiten 

organiseert voor een breed publiek op het gebied van religie, filosofie, literatuur, kunst en 

maatschappij.  

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: 

de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden 

en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is 

dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

https://www.remonstranten.nl/anbi/
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
http://www.remonstranten.org/denhaag


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en 

bestedingen van 2019 en 2020 weer.  

ANBI 2021        

      begroot werkelijk werkelijk 

      2020  2020  2019 

      €  €  € 

Baten: 

Jaarlijkse Bijdragen     100.000    78.426 105.319 

Kerkcollecten          5.500     3.478      6.294 

Rentebaten en effectenopbrengsten     30.000    47.287   45.663 

Diverse inkomsten       22.000    14.008   22.669 

Totale baten      157.500  143.199  179.945 

 

Lasten:        

Personeelskosten     235.000  266.576 271.028 

Kerkenraad en bureau       25.000    26.960   23.494 

Kerkgebouw (inclusief afschrijvingskosten)    45.000    42.220   51.499 

Gemeenteactiviteiten       30.000    17.295   30.168 

Quotum Remonstrantse Broederschap     14.000    15.150   14.130 

Doeleinden buiten de gemeente       1.000         420         487 

 

Rente- en banklasten      23.000    18.864    21.295  

Rentetoerekening Fonds Diaconale Commissie           50              0                           0  

Som der lasten      373.050   387.485    412.101  

Saldo baten minus lasten   -215.550  -244.286  -232.156  

 

Overige baten en lasten:          

Legaten en nalatenschappen   P.M.  14.500     77.476  

Koersresultaat effecten    P.M.  -37.705   244.532  

Saldo fonds boeken bibliotheek   P.M.         -46          131 

Overige baten     P.M.       510       1.318 

Saldo overige baten      -22.741   323.457 

        

Resultaat      -215.550         -267.027      91.301  

        

        

        



Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 

hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage 

voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of 

geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De 

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van 

monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen 

voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke 

bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen 

en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig 

personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 

 

 


