
Deze tekst moet op onderdelen nog aangepast worden. 

 

Info ANBI beschikking. 

http://www.vrijzinnigen-aanderegge.nl/anbi  

Gegevens t.b.v. de ANBI beschikking 

  

Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel 

De statutaire naam van de Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is:  

Vrijzinnigen Aan de Regge Rijssen-Nijverdal en omgeving. 

(Onderafdeling van Vrijzinnigen Nederland)  

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082 

  

Postadres  

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE  Nijverdal 

secr.aanderegge@gmail.com  

  

Statuten 

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven: 

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het 

godsdienstig 

leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het bijzonder. 

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.  

  

Beleid 

http://www.vrijzinnigen-aanderegge.nl/anbi
mailto:secr.aanderegge@gmail.com


De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit: 

 het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen 

 het verlenen van pastorale zorg 

 het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt 

goedgekeurd door de ledenvergadering 

 het verzorgen van radio-uitzendingen 

 het laten verschijnen van een ledenblad 

 het beheren van een website 

  

Bestuur  

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samensgesteld:  

 Mevrouw J. Wassink-Getkate       voorzitter 

 De heer M.J. Keizer                     secretaris 

 De heer E.H. Roelofs                   penningmeester 

 De heer M. Brinksma                  lid 

  

Voorganger 

Aan de Regge heeft m.i.v. 1 januari 2017 een vacature inspirator/voorganger. 

Bezoldiging vind plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de 

traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden. 

  

Vergoedingen 

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.  

  

Baten en Lasten 2015 

 ../../documentenmap/Staat-van-Baten-en-Lasten-ANBI-Aan%20de%20Regge.pdf 

  

Uitgeoefende activiteiten in 2015 

 het houden van bestuursvergaderingen 

 het houden van een ledenvergadering 

 het organiseren van bijeenkomsten en lezingen 

http://vrijzinnigen-aanderegge.nl/documentenmap/Staat-van-Baten-en-Lasten-ANBI-Aan%20de%20Regge.pdf


 het organiseren van een zgn. Hagenpreek in de zomerperiode 

 het verzorgen van pastoraat 

 het uitgeven van een ledenblad 

 het verzorgen van radio-uitzendingen 

 het beheren van een website 

 het organiseren van een ledenuitstapje 

 het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten  

  

 


