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Gegevens van de rechtspersoon 
 

Naam rechtspersoon  Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Rotterdam 
Statutaire vestigingsplaats Rotterdam 
Adres    Bollenland 55, 3075 DC, Rotterdam   
 
KvK-nummer   24387498 
ANBI-instellingsnummer 815586401 
 
 
Bestuurder   F.N. Maduro 
 
Secretaris   J.E. Hanley 
 
Penningmeester   D. Usmany 
 
 
 
 

 
  



   

  

  
Stichting Beheer Evangelie Gemeente De Deur Rotterdam te Rotterdam Pagina 3 van 4
  

Beloningsbeleid 2021-2024 

Het beloningsbeleid is vastgesteld voor de jaren 2021 tot en met 2024.  

Huidig beloningsbeleid 

Beloningsbeleid bestuurders 
De bestuurders van Stichting Beheer Evangeliegemeente De Deur Rotterdam zijn in 2021 onbezoldigd geweest 
(2020: onbezoldigd). Voor 2021 tot en met 2024 is hun beloning vastgesteld op nihil. 
 
De overige bestuursleden ontvingen voor hun werkzaamheden binnen Stichting Beheer Evangeliegemeente De 
Deur Rotterdam in 20121een onkostenvergoeding van nihil (2020: nihil). Voor 2021 tot en met 2024 is hun 
onkostenvergoeding vastgesteld op nihil. 
 
Vergoeding voorganger 
Volledigheidshalve melden wij dat de heer F.N. Maduro in zijn rol als voorganger van Stichting Beheer 
Evangeliegemeente De Deur Rotterdam in 2021 een vergoeding voor een bedrag van € 60.760 (2020: € nihil) 
ontving.  
 
De vergoeding wordt jaarlijkse geevalueerd door het bestuur van Stichting Beheer Evangeliegemeente De Deur 
Rotterdam en waar nodig bijgesteld. Vooralsnog is de vergoeding voor 2021 tot en met 2024 vastgesteld op een 
gelijk niveau als voor 2021. 
 
Vergoeding overige bestuursleden  
De overige bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden binnen Stichting Beheer Evangeliegemeneete 
De Deur Rotterdam een onkostenvergoeding in 2021 van nihil (2020: nihil). Voor 2021 tot en met 2024 is hun 
onkostenvergoeding vastgesteld op nihil.  
 
Vrijwilligersvergoeding  
Stichting Beheer Evangeliegemeneete De Deur Rotterdam heeft gedurende het jaar 2021 drie leden (1 lid 12 
maanden, 2 leden 7 maanden) van de gemeente een vrijwilligersvergoeding ter beschikking gesteld van € 150 
per maand voor hun onbezoldigde en vrijwillige inzet (2020: € nihil). Voor 2021 tot en met 2024 is de 
vrijwilligersvergoeding niet vastgesteld en zal op basis van een beslissing van het bestuur mogelijk ter 
beschikking worden gesteld.  
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Toekomstig beloningsbeleid 

Het is niet ondenkbaar dat in toekomstige jaren een wijzing zal optreden in het beloningsbeleid. 
 
Er zal een nieuwe kerkenraadvergadering worden ingepland indien een dergelijke situatie ontstaat waarbij er 
afgeweken dient te worden van het huidig vastgestelde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid zal dan worden 
geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld. 
 
Totdat een nieuw beloningsbeleid wordt vastgesteld, zal het huidige beloningsbeleid, ook na verloop van de 
huidige termijn, onverminderd van kracht blijven. 
 
 
Rotterdam, 9 januari 2021 
 
 
Het bestuur 

 
F. N. Maduro    J.E. Hanley   D. Usmany 
Voorganger    Secretaris   Penningmeester 


