Doelstelling en Beleid Vrije Evangelische Gemeente te Zeist
Inleiding
De Vrije Evangelische Gemeente (afgekort: VEG) werd gesticht op 25 april 1935 en geïnstitueerd op
19 mei 1935. Zij is erkend als kerkgenootschap volgens de "Wet tot regeling van het toezicht op de
onderscheiden Kerkgenootschappen", bij kennisgeving in het ministerieel schrijven d.d. 28 februari
1936. De VEG te Zeist wordt bestuurd door een Broederraad. De Broederraad vertegenwoordigt de
gemeente zowel in als buiten rechte en legt verantwoording af in de ledenvergadering, waarin
gesproken (en beslist) wordt aangaande de doelstelling, de goedkeuring van de jaarrekening en de
opgestelde begroting alsmede het reilen en zeilen der gemeente.
Doelstelling
De VEG stelt zich ten doel overeenkomstig haar geloofsgrondslag c.q. beginselverklaring (statuten) te
getuigen van Christus, door Evangelieverkondiging aan de ongelovigen, toerusting van de gelovigen
door bijbelonderwijs, het geregeld samenkomen als gemeenschap, diaconale zorg, behartiging van
binnen- en buitenlandse zending en andere Christelijke belangen.
Fondswerving
In overeenstemming met artikel 20 van de statuten worden alle gemeentelijke uitgaven bestreden
uit de vrijwillige bijdragen van leden en vrienden, de opbrengst van collecten, giften en schenkingen
en eventueel andere inkomsten.
Beleid
Het beleid is er ieder jaar weer op gericht om de doelstelling te bereiken. Dit wordt hoofdzakelijk
gedaan door activiteiten die in en om haar kerkgebouw plaatsvinden, zoals:
Zondagse erediensten
Wekelijkse Bijbelstudieavonden
Jeugdbijeenkomsten
Kleuter- en kinderdiensten
Activiteiten van onderafdelingen, zoals:
- Vrouwengroep
- Jeugdgroepen
- Zondagsschool
- AXIE: Zangavonden, wintermaaltijden voor ouderen, e.a.
Daarnaast wordt tijd besteed aan pastorale zorg, bezoeken van zieken en ouderen door een
pastoraal werker en vrijwilligers, kosterswerkzaamheden, uitgave maandblad voor de leden, e.d.
Jaarlijks wordt in de ledenvergadering het beleid en de uitvoering daarvan besproken alsmede het
jaarverslag van de secretaris en de penningmeester gepresenteerd.
Ledenvergadering
Uit artikel 9 van de statuten:
Minimaal eenmaal per jaar (uiterlijk 31 maart) wordt een ledenvergadering gehouden, waarin
a. de notulen worden voorgelezen van de vorige jaarvergadering en van evt. gehouden extra
ledenvergadering(en);
b. de Broederraad verantwoording aflegt van het gevoerde beleid c.q. plannen voor de toekomst;
c. de Broederraad verslag uitbrengt van de toestand van de gemeente in het afgelopen jaar;
d. de penningmeester rekening en verantwoording doet van het financiële beheer en de begroting
aan de gemeente voorlegt.
Goedkeuring daarvan in de jaarvergadering sluit volledige décharge van de penningmeester in.
Het boekjaar van de gemeente loopt gelijk met het kalenderjaar.

