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Algemeen.
Naam instelling.
Evangelische Gemeente 't Scheepke, Rijnstraat 434 te 2953 CT Alblasserdam, statutair
gevestigd in de gemeente Alblasserdam (huidig postadres is: Rembrandtlaan 43, 2951 PK
Alblasserdam).
De gemeente wordt geleid en bestuurd door de Raad (bestaande uit bestuur en oudsten).

Doelstelling.
De gemeente stelt zich ten doel mee te werken aan de verspreiding van het evangelie van
de Heer Jezus Christus door de gehele wereld en in het bijzonder in Alblasserdam en
omstreken en het maken van alle volken tot zijn discipelen.
Het in praktijk brengen van al hetgeen de Bijbel leert over het eren en dienen van God en
het dienstbaar zijn aan de medemens.
Door 't Scheepke worden al vele jaren contacten onderhouden met zendelingen in binnenen buitenland. Op dit moment zijn er contacten met zendelingen die werken in Spanje en
in België.
Voorts zijn er incidentele contacten met allerlei projecten in diverse landen.
Bij diverse gelegenheden doen zendelingen verslag van hun werkzaamheden in onze
gemeente.
't Scheepke ondersteunt genoemde zendelingen zowel op geestelijk als financieel gebied.
Samenwerking. Tussen onze gemeente en diverse andere geloofsgemeenschappen in
Alblasserdam bestaan goede contacten.
Meerdere keren per jaar worden gezamenlijke activiteiten ondernomen, zoals: week van
gebed, nacht van gebed, dodenherdenking op 4 mei.
Financiering Het financieren van de activiteiten van 't Scheepke vindt nagenoeg geheel
plaats door middel van vrijwillige bijdragen van de leden en overige sympathisanten.
Het beleid is er op gericht dat de kosten van de activiteiten gemiddeld niet de inkomsten
overschrijden.
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Per kalenderjaar wordt er voorafgaande aan het begrotingsjaar een (sluitende) begroting
opgesteld en aan de leden ter besluitvorming voorgelegd.
Per kalenderjaar wordt er een jaarrekening opgesteld, met in ieder geval een balans en
een overzicht van de baten en lasten.
Het vermogensbeheer vindt plaats door het bestuur, waarbij de statutaire bepalingen in
acht worden genomen, zoals het betrekken van de leden bij de besluitvorming.
De gemeente hanteert de door het bestuur vastgestelde procedures m.b.t. de financiële
administratie.
De bevoegdheden van het bestuur zijn gelimiteerd c.q. dienen de leden toestemming te
geven bij het doen van omvangrijke uitgaven; een en ander zoals is vastgelegd in het
huishoudelijk reglement.
Beloningsbeleid. De bestuurders ontvangen géén financiële- of materiële beloningen voor
het uitoefenen van hun functie.

Besluitvorming: Goedgekeurd en vastgesteld op

A.A. v.d. Lecq - voorzitter

:

Jan Verkerk - penningmeester

:
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C.H. Geerdsema-van Anrooy – secretaris :
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