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I

Inleiding

Voor u ligt de regeling vrijwilligersvergoeding van Evangeliegemeente De Deur CapelleAlexander.
De regeling dient als basis voor de kerkenraad om tot een jaarlijkse uitbetaling van de
vrijwilligersvergoeding over te gaan. Deze regeling is door de kerkenraad van Evangelie
gemeente De Deur Capelle-Alexander vastgesteld op 1 januari 2015.
Deze regeling zal jaarlijks door de kerkenraad worden uitgevoerd. In deze regeling
voorkomende bedragen voor vrijwilligersvergoedingen worden ontleend aan de maximale
bedragen die door de Belastingdienst worden gehanteerd.
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II

Omschrijving begrippen

Vrijwilliger
Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast
dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding
tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk. Een vrijwilliger verricht
vrijwilligerswerk.
Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door een vrijwilliger, zonder
vergoeding, en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of
de samenleving in het geheel (maar zonder familieband), binnen een organisatie, met of
zonder rechtspersoonlijkheid.
Vrijwilligersvergoeding
De vrijwilligersvergoeding is de maximale vergoeding die de vrijwilliger krijgt voor zijn/ haar
inzet. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
De maximale vergoeding wordt ontleend aan het normbedrag van de Belastingdienst.
Kerkenraad
De kerkenraad vormt het bestuur van de kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur
Capelle-Alexander.
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III

Vrijwilligers

Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander is een organisatie zonder winstoogmerk en
staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling bij de Belastingdienst.
Evangeliegemeente De Deur organiseert allerlei maatschappelijke activiteiten met als doel
natuurlijke personen te onderrichten met het evangelie en bij te staan met antwoorden op
geloofsvragen in allerlei fasen van hun persoonlijke levenssfeer.
De activiteiten zijn verscheidend van aard o.a.: het organiseren van kerkdiensten, lezingen,
muziekavonden, filmavonden met een Bijbelse boodschap. Deze activiteiten zijn vrij
toegankelijk voor iedereen en er worden geen toegangsprijzen gehanteerd.
Alle activiteiten van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander worden georganiseerd
door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn personen jonger en ouder dan 23 jaar. Deze
vrijwilligers komen mogelijk in aanmerking voor een jaarlijks, door de kerkenraad
toegekende vrijwilligersvergoeding. Het in aanmerking komen voor deze vergoeding is
afhankelijk of de vrijwilliger voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld door de
Belastingdienst.
De vrijwilligersvergoeding is conform de regelgeving van de Belastingdienst momenteel
alleen van toepassing voor echtparen die als voorgangers fungeren en in die hoedanigheid
zichzelf inzetten voor activiteiten van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander als
voor de (baby)kerken gelieerd aan CFM (Christian Fellowship Ministries) binnen en buiten
Nederland.
De hoogte van de vrijwilligersvergoeding is conform het maximumbedrag dat door de
Belastingdienst is vastgesteld. Voor het jaar 2015 bedraagt de vrijwilligersvergoeding
maximaal EUR 1.500 per persoon mits deze persoon geen bijstandsuitkering geniet. In geval
van een bijstandsuitkering bedraagt de hoogte van de vergoeding maximaal EUR 764.
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IV

Uitvoering Regeling

De kerkenraad van Evangeliegemeente De Deur Capelle-Alexander zal jaarlijks in de maand
december uitvoering geven aan deze regeling of maandelijks een uitkering van de vergoeding
geven conform de regelgeving van de Belastingdienst.
Alle vrijwilligers, die aan de voorwaarden voldoen, zoals beschreven in deze regeling zullen
in aanmerking komen voor de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding.
De uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding zal middels een officiële brief bekendgemaakt
worden aan de vrijwilligers.
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V

Modelbrief

De heer………….en mevrouw……..
Adres
Postcode, Woonplaats
Capelle aan den IJssel, dd-mm-jjjj
Betreft: Vrijwilligersvergoeding ……

Geachte heer en mevrouw,
De kerkenraad van Evangelie Gemeente De Deur Capelle-Alexander heeft het genoegen u een
belastingvrije vrijwilligersvergoeding toe te kennen voor uw structurele inzet en activiteiten in
…. t.b.v. van onze kerk in Capelle aan den IJssel.
U krijgt beiden een vergoeding van maximaal € 1.500,- per jaar per persoon. Deze vergoeding
is vastgesteld volgens de normen van de belastingdienst en hoeft u niet als inkomen op te
geven bij uw aangifte inkomstenbelasting.
Binnen 14 dagen krijgt u een totaal bedrag van € 3.000,- overgemaakt op
bankrekeningnummer xx.xx.xx.xxx ten name van ……………………..
Indien u de vrijwilligersvergoeding verdeeld over het kalenderjaar ontvangt conform de
regelgeving van de Belastingdienst, dan zult u deze ontvangen binnen de vastgestelde
periodes.
Wij bedanken u voor uw inzet ten behoeve van de opbouw van onze gemeente.

Met vriendelijke groet,

Leden Kerkenraad

7

