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Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie  

A. Algemene gegevens  

 
Naam ANBI:  

 
Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF) 

Telefoonnummer 
(secr.):  

0341 427496  

RSIN/Fiscaal nummer:  816760275 

Website adres:  www.ssgkf.nl  

E-mail:  secretariaat@ssgkf.nl 

Adres:  Spieghelstraat 36  

Postcode:  3842 JP  

Plaats:  Harderwijk 

 
De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder de groepsbeschikking van de belastingdienst met de 
Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde kerken.  
 
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 
BW) is hun kerkorde. De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 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: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde 
 
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben 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 Stichting Steun 
Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF). 
 
 

B. Samenstelling bestuur. 
 

Het bestuur van de SSGKF is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter: dr. M.C. Mulder, Ede 
Secretaris: mevr. C. Bokhorst-Klaassen, Harderwijk 
Penningmeester: L. J. van Drongelen, Veenendaal 
Alg. leden: J.W. Ploeg, Heukelum 
Mevr. N. Vane, Goes  
Mevr. J. Granger-de Keizer, Den Haag 
 
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. 

 
 

C. Doelstelling/visie. 
 
De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF) werd in 1986 opgericht vanuit de 

Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De stichting 

http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde
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heeft als doel: het ondersteunen van de Franse kerken waarmee de CGK en NGK  contact onderhouden. 

Deze kerken zijn verenigd in de Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de 

France (UNEPREF). 

De SSGKF zamelt elk jaar geld in voor projecten die deze Franse kerken voorleggen aan het bestuur, via de 

Commission Permanente (het bestuur van de UNEPREF).  

Deze doelstelling is vastgelegd in de statuten van de SSGKF, vastgesteld op 22 augustus 1986. De SSGKF is 

ingeschreven bij de K.v.K te Eemland onder nr. 41189245. 

 

D. Beleidsplan. 

Kort samengevat is het beleidsplan voor de komende jaren: 
 

1. Een jaarlijkse financiële ondersteuning van de projecten die door de Commission Permanente 

worden voorgedragen in het najaar voor het jaar daarna, vooralsnog ter hoogte van een bedrag 

van € 15.000,- door middel van fondswerving vanuit de kerken waaraan de SSGKF is gelieerd, te 

weten de CGK en de NGK. 

2. Het informeren van de Nederlandse kerken over de Franse kerken in het algemeen en de 

projecten die de SSGKF ondersteunt binnen de UNEPREF in het bijzonder en het stimuleren van 

geestelijke betrokkenheid vanuit de CGK en NGK door het schrijven van nieuwsbrieven, artikelen, 

het verzorgen van workshops en wat daar verder dienstbaar in kan zijn.  

3. Het stimuleren en daadwerkelijk ondersteunen van uitwisselingen tussen jongerengroepen, o.a. 

door deelname van Nederlandse jongeren aan werkvakanties die de betrokkenheid van de 

Nederlandse kerken op de UNEPREF zichtbaar maken.  

 
Elk jaar wordt een nieuw jaarplan met een operationeel werkplan gepubliceerd, dat te vinden is op deze 
website via deze link: [link invullen] 
 
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: 
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan  

 

E. Beloningsbeleid. 

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden. Alleen werkelijk 

gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

F. Verslag Activiteiten. 

Elk jaar doet het stichtingsbestuur verslag van zijn activiteiten door het schrijven van een jaarverslag, dat 

gepubliceerd wordt op de website en dat te vinden is onder deze link: [link invullen] 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Zie 
het financiële overzicht.  
 

http://ssgkf.nl/verslagen
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan
http://ssgkf.nl/verslagen
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H. Verkorte staat van baten en lasten.  

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

bestedingen in het laatste verslagjaar. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet 

sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van de verslagjaren 2021-2019. 

Resultaatrekening        

       

Baten   2021  2020  2019 

       

Giften   € 18.031,19  € 12.167,93  € 17.182,00 

Rente bank   € 0,00  € 0,00  € 3,67 

          

  € 18.031,19  € 12.167,93  € 17.185,67 

       

Lasten       

       

Afdracht Frankrijk (incl. huur busjes)  € 15.800,00  € 15.000,00  € 17.000,00 

Bankkosten   € 179,01  € 174,40  € 189,52 

Administratiekosten   € 80,00  € 80,00  € 80,00 

Websitekosten  € 1.237,24  € 336,23  € 169,40 

Nieuwsbrief etc.   € 647,55  € 669,35  € 701,90 

Reis en vergaderkosten   € 121,47  € 0,00  € 48,62 

Representatiekosten  € 0,00  € 215,00  € 0,00 

          

  € 18.065,27  € 16.474,98  € 18.189,44 

       

Nadelig resultaat   -€ 34,08         -€ 4.307,05  -€ 1.003,77 

       

    
 
Kascontrole vond plaats op 9 mei 2022 te Veenendaal.  
Het nadelig resultaat is afgeboekt van het Eigen Vermogen.     

 


