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Beleidsplan Kerkgenootschap  
Vineyard Gemeente Wageningen 

 
 

Gegevens 
Contact adres: Markt 25, 6701 CX, Wageningen 
Postadres: Postbus 648, 6700 AP, Wageningen 

 
Algemene omschrijving  
Op 17 september 1997 is de Vineyard Gemeente Wageningen opgericht. Het kerkgenootschap 
stelt zich als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus in woord en daad en 
uitbreiding van het Koninkrijk van God door het werk van gemeenten. 

 
Geldmiddelen 
De financiële middelen die Vineyard Gemeente Wageningen heeft om genoemde doelen te 
dienen, zijn voornamelijk afkomstig van: 
1. De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit: 
 a. bijdragen van de leden; 
 b. giften en collecten; 
 c. verkrijgingen uit erfstellingen en legaten; 
 d. overige baten. 
2. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af van zijn financieel beheer aan de 

gemeente. 
3. Het bestuur draagt een vastgesteld percentage van de jaarlijkse inkomsten af aan "Vineyard 

Benelux". 

Vineyard Wageningen is onderdeel van “Vineyard Benelux”. Sinds 1 januari 2008 is Vineyard 
Benelux door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling middels een 
groepsbeschikking.   

 
Bestuur 
De besteding van de middelen wordt beheerd door het bestuur van het kerkgenootschap.  
Het bestaat uit: 
 
Hans Been – Wageningen (Voorzitter) 
Astrid Smith – Bennekom 
Gerrit Adema – Wageningen 
 
Het bestuur wordt ondersteund door de gemeenteleider / voorganger: Menno Helmus 
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Activiteiten  

1. Vineyard Wageningen organiseert wekelijks op zondag een of meer kerkdiensten in 
Wageningen. 

2. Vineyard Wageningen organiseert wekelijks diverse bijeenkomsten met als doel de 
gemeenteleden te ondersteunen en te onderwijzen in hun geloofsovertuiging. 

3. Vineyard Wageningen organiseert regelmatig activiteiten voor belangstellenden met als 
doel hen te ondersteunen in geestelijk en pastoraal opzicht. 

4. Vineyard Wageningen ondersteunt diaconale doelen en projecten 
 

Criteria voor activiteiten 

De activiteiten die Vineyard Wageningen ontplooit moeten in overeenstemming zijn met de 
doelstelling van het kerkgenootschap. 

 
Vergaderingen bestuur Vineyard Wageningen 
Het bestuur van Vineyard Wageningen zal minstens eenmaal per jaar bij elkaar komen en anders 
zo dikwijls als de voorzitter of 2 of meer andere bestuursleden dit gewenst achten.  

 
 


