Openbaar bestuursverslag over 2016 van de Stichting Emerituskas.
1. Algemeen
Het bestuursverslag over 2016 bevat een toelichting op hoofdlijnen van de activiteiten en de financiële
positie van de Stichting Emerituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
2. Oprichting en doelstelling
‘Stichting Ererituskas van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland’ is opgericht bij notariële akte
van 45 mei 1964. De stichting is statutair gevestigd te Gouda. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:
41172260.
Het doel van de stichting is financiële steun te verlenen aan predikanten van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland die hun emeritaat verkregen en/of aan predikantsweduwen en wezen. Deze
doelstelling is gebaseerd op artikel 13 van de Dordtse Kerkorde.
3. Omzetting rechtsvorm
De voorgenomen omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap (waarvan in het jaarverslag
over 2015 melding werd gemaakt) is dit verslagjaar nog in behandeling. Naar verwachting zal de omzetting medio 2017 definitief zijn.
4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur was per 31 december 2016 als volgt samengesteld:
Ds. J. Roos
Barneveld
voorzitter
Ds. J.A. Weststrate
Montana (Zuid-Afrika)
secretaris
Ds. A. Schultink
Rhenen
Ds. A. van Voorden
Opheusden
Diaken M. Meijering
Opheusden
penningmeester
De bestuurssamenstelling bleef het verslagjaar ongewijzigd.
5. Ondersteuningen
Op dit moment wordt er een minimaal beroep op de Emerituskas gedaan. De periodieke maandbijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.
6. Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2012 t/m 2016 is vastgesteld bij bestuursbesluit van 6 juni 2012. Er
hebben zich daarna geen feiten of omstandigheden voorgedaan die tot wijziging van het Beleidsplan
aanleiding geven. Opstelling van een nieuw beleidsplan is aangehouden in afwachting van de omzetting van de stichtingsvorm in een deputaatschap. Het bestuur heeft om die reden besloten het huidige
beleidsplan te verlengen tot uiterlijk 31 december 2017.
7. Financieel
Het jaar 2016 is afgesloten met een negatief saldo van € 1.971,--. Nagenoeg alle gemeenten hebben
het afgelopen jaar bijgedragen.
8. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Bij beschikking van de belastingdienst van 10 juli 2008, dossiernummer 41 563 (RSIN 816752783), is
de stichting met ingang van 1 januari 2008 erkend als Alegemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
9. Resultaatbestemming
Het tekort over 2016 ad € 1.971,-- is ten laste gebracht van de Overige reserves.
Opheusden, 21 juni 2017

