
Anbi 

Remonstrantse Broederschap: Remonstranten 
Waddinxveen. 

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap 
(de Remonstranten), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk 
zijn vastgelegd in de Kerkorde. 

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Bestuur der Remonstrants gereformeerde gemeente te Waddinxveen 
(Remonstranten Waddinxveen) 
Telefoonnummer: 0182 619187 
RSIN/Fiscaal nummer: 002731538 
RSIN/Fiscaal nummer Remonstrantse Broederschap:  002611107  
Websiteadres: https://waddinxveen.remonstranten.nl 
Email: wietskemulder@casema.nl 
Adres Kerkgebouw: Zuidkade 59, 2741 JC Waddinxveen 
Post adres: Kamilleveld 11, 2742 GG Waddinxveen 

Remonstranten Waddinxveen is een (vrijzinnige) geloofsgemeenschap die behoort tot de 
Remonstranten. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de 
kerkorde (grondslagen). In deel II, reglement B van de kerkorde wordt de taak van een 
gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het 
kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het 
reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de 
Remonstranten is goedgekeurd. 

De Kerkorde van de Remonstranten 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. 

De Remonstranten hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen 
(RSIN: 002611107). 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 
Remonstranten Waddinxveen. 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 3 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.  
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De kerkenraad stelt het beleid vast. Zij legt verantwoording af in de jaarlijks te houden 
vergadering voor leden en vrienden. Deze vergadering dechargeert de kerkenraad voor het 
gevoerde beleid en keurt de jaarcijfers en de begroting goed. De kerkenraad verzorgt ook de 
afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap 
die het landelijke beleid vast stelt.  

C. Doelstelling/visie 

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar 
het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als 
geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, 
getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis 
verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving 
dienen. De Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, 
grondslagen staat het aldus beschreven. 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap kunt u vinden via deze link: 
https://www.remonstranten.nl/anbi/ 

Hieronder vindt u de plannen van onze gemeente. 

Om onze kleine gemeente in stand te houden is het van belang dat er tussen de leden een 
goed onderling contact bestaat. Het organiseren van en het deelnemen aan activiteiten 
verhoogt de “gezamenlijkheid”. Door middel van activiteiten zoals Kerkdiensten, 
gemeenteavonden, verhuur van het gebouw voor o.a. culturele evenementen en PR-werk 
voeren de Remonstranten Waddinxveen een actief beleid met als doel belangstelling op te 
wekken voor onze gemeente. Wij houden ons daarbij aan de coronamaatregelen van de 
regering en de adviezen van de Broederschap. 

Er is een dalende trend in het aantal leden, vrienden en belangstellenden te verwachten, als 
gevolg van verhuizing of overlijden. Doel is om zo lang als (financieel) mogelijk onze 
gemeenschap bijeen te houden en in ons kerkgebouw diensten te vieren. 

De Remonstranten Waddinxveen hebben een goede samenwerking met een aantal andere 
Remonstrantse en vrijzinnige gemeenten in het Groene Hart. Zo zijn er elk jaar enkele 
streekdiensten en worden er met andere gemeenten lezingen of andere activiteiten 
georganiseerd. Binnen Waddinxveen zelf is er een goede samenwerking met een aantal 
andere kerkelijke gemeenten en instellingen zoals Stichting Muziek in Waddinxveen en 

Samenspraak. In dat kader worden er ook activiteiten georganiseerd voor mensen die niet 
zoveel affiniteit hebben met een kerk maar wel geïnteresseerd zijn in levensbeschouwelijke 
en culturele zaken 

Het kerkgebouw is ons eigendom en valt onder monumentenzorg. De kerk kan maximaal 
100 bezoekers ontvangen en is voorzien van een keuken, garderobe, consistoriekamer en 
toiletten een (gerestaureerd orgel), piano, audio apparatuur en ringleiding. Het gebouw 
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kenmerkt zich door een unieke sfeer, bijzondere licht inval en goede akoestiek en wordt 
vaak verhuurd voor concerten, huwelijken, lezingen en andere activiteiten van passende 
aard.  Jaarlijks wordt meegewerkt aan de Open Monumentendag. 

De financiële positie van de Remonstranten Waddinxveen is zorgelijk en is er een beperkte 
buffer om tegenvallers op te vangen. De inkomsten, waaronder de jaarlijkse bijdrage, 
dekken 80% van de huidige kosten. Via de Stichting Behoud Monument komen er 
aanvullende inkomsten. Zowel de Remonstranten als Stichting Behoud Monument hebben 
een eigen boekhouding. De boekhoudingen worden door de kascommissie gecontroleerd en 
in de jaarvergadering gepresenteerd. 

E. Beloningsbeleid 

Onze gemeente beschikt niet meer over een eigen predikant.  

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van 
de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de 
gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, en ziet toe dat de( gast) predikant zich op 
behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent 
toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies. 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van 
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, 
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

De begroting 2020, de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten 2019 
zijn separaat op de website geplaatst.  

Baten. De verwachting is dat door overlijden van leden en verhuizing van leden en vrienden 
de inkomsten afnemen. Giften blijven een onzekere factor. De inkomsten verhuur betreffen 
hoofdzakelijk de huwelijken, muziekuitvoeringen en incidentele activiteiten.  

Lasten. Er zijn vrijwel geen verschillen met het resultaat 2019.  

De Remonstrantse gemeente Waddinxveen is voor een sluitende begroting sterk afhankelijk 
van de inkomsten uit bijzondere activiteiten zoals verhuur van de kerk. 



Onderhoudskosten stijgen met de jaren vooral door de veroudering van de 
verwarmingsinstallatie. Het onderhoud van het historische gebouw, exclusief het interieur, 
wordt betaald door de Stichting tot Behoud Monument Remonstrants Kerkgebouw met 
gedeeltelijke subsidie van het Cultureel Erfgoed. 


