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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

1 Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Vereniging Eben-Haëzer

De heer J. Jochmann

https://ebenhaezer.nl

Mevrouw A.C.M. de Hoog-Lans

Het Ambacht 8, 2903 PJ Capelle aan den IJssel

De heer H.V. Kruisinga

De heer P. Arends

Nederland

4 0 3 4 2 5 1 5

0

4 0

0 0 7 1 1 3 9 6 1

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

verenigings-secretariaat@ebenhaezer.nl
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het doel van de Vereniging is het op organisatorisch vlak ondersteunen van de 

gemeente Eben-Haëzer gevestigd te Rotterdam. Daarmee wordt beoogd de 

verkondiging door de Gemeente in woord en geschrift van het evangelie der genade, 

zoals Paulus dit bekend maakte in openbaring van Christus Jezus, te bevorderen.

De vereniging verricht (in ieder geval) de volgende werkzaamheden:

- Het onderhouden van Recreatiecentrum Eben-Haëzer te Woudenberg;
 
- Het onderhouden van verenigingsgebouw “de Aker” te Rotterdam;
 
- Het op verzoek organiseren cq ondersteunen van activiteiten tbv Gemeente 

  Eben-Haëzer te Rotterdam (o.a. gemeenteontmoetingsdagen, recreatieperiodes)
 
- Het ter beschikking stellen van Recreatiecentrum Eben-Haëzer en 

  verenigingsgebouw “de Aker”aan verwante groeperingen of individuen;

De vereniging verwerft haar gelden op de volgende wijze:

 Via contributies;

 Via vrijwillige bijdragen tijdens samenkomsten;

 Via opbrengsten uit de ter beschikking stelling

 Via donaties en giften;

 Via subsidies;
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De leden van het bestuur en de leden van de vereniging ontvangen voor hun 

werkzaamheden geen vergoeding anders dan een vergoeding van gemaakte 

onkosten. 

De vereniging houdt zich o.a. bezig met de volgende activiteiten

- Het onderhouden van Recreatiecentrum Eben-Haëzer te Woudenberg;
 
- Het onderhouden van verenigingsgebouw “de Aker” te Rotterdam;
 
- Het organiseren van recreatieperiodes in het Recreatiecentrum te Woudenberg;

- Het organiseren van bijeenkomsten in het recreatiecentrum te Woudenberg en in

 verenigingsgebouw te Rotterdam, zoals o.a. Gemeente-ontmoetingsdagen, 

  bijbelstudies, seniorensoos, jongerenbijbelstudie;

- Het terbeschikking stellen van het recreatiecentrum te Woudenberg aan verwante 

  groeperingen (Christelijke scholen en andere Chirstelijke organisaties)

Het vermogen van de vereniging wordt besteed aan activiteiten die bijdragen aan het 

realiseren van de doelstelling van de vereniging. De vereniging houdt hierbij niet meer 

vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van deze 

werkzaamheden. Vanwege het onderhoud dat voortdurend wordt gepleegd aan het 

vastgoed dat in het bezit is van de vereniging, is enige reserve noodzakelijk. 

https://www.ebenhaezer.nl/wie-wij-zijn/stichting-en-vereniging/i
nfo-vereniging/

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Balansdatum

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

– –

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

375.000

67.000

22

18.806 7.500

60.000 60.000

372 1.960

193.557

422.401 416.058375.000

568.579 485.518

193.579

501.207 483.558

568.579

365.000

923

119.595

365.000

120.518

485.518

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

De bestemmingsreserve is deels bedoeld voor opknappen hoofdgebouw recreatiecentrum en deels voor aanplanten van nieuwe bomen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

Som van de baten € €
+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten € €

€ €

€ €
+ +

Som van de lasten

45.327 126.470

460 440

460 440

39.365 28.442

39.365 28.442

12

2020 2019 (*)

85.152 155.364

26.130

1.208

46.266

350

54.030

2.144

75.115

343

149 10.499

11.049

85.003

13.233

144.865
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3 Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Door de beperkingen ivm COVID 19 virus is het recreatiecentrum te Woudenberg en

het verenigingsgebouw te Rotterdam veel minder gebruikt in 2020 dan voorgaande 

jaren.

Open


