KOSTENBESPARING VOOR GEMEENTES
De Tabernakel-gemeente heeft één betaalde voorganger in dienst. Tijdens de
samenkomsten van de gemeente zijn er zo’n 100 bezoekers. Het ﬁnanciële jaarplaatje van de gemeente ziet er globaal zo uit:
Financiële plaatje Tabernakel-gemeente
huidige situatie
met Gemeentepakket
Boekhouder
1.800 excl. BTW
Abonnement Gemeentepakket
Loonadministratie
300 excl. BTW
Advisering ﬁscaliteiten
360 excl. BTW
Juridische advisering
640 excl. BTW
Belastingaangifte voorganger 180 excl. BTW
Beheerkosten pensioen
600 excl. BTW
Jaarkosten incl BTW

4.658

4.218

2.105

4.218

1.978

Case 3: GLORIA
Gemeente Gloria wil graag een eigen gebouw kopen. Er is jaren terug al een
bouwfonds gestart waar inmiddels een mooi bedrag in gespaard is. Het overige
bedrag moet gefinancierd worden. In deze tijden zijn banken hier niet heel
scheutig in. Een gedegen financieringsaanvraag waarop al antwoord wordt
gegeven op de vragen die de bank zal gaan stellen helpt enorm in de kans van
slagen en het kunnen krijgen van gunstige leningsvoorwaarden. Binnen het
Gabriël gemeentepakket begeleiden wij de gemeente hierin.

vaak dat het als lastig ervaren wordt
om de financiële en juridische zaken
goed te regelen. Ik ben daarom blij dat

• Van alle juridische documenten zoals
de arbeidsvoorwaarden, reglementen,
statuten en overeenkomsten.
• Van de pensioenen en verzekeringen.

ik gemeentes nu naar het Gabriël
gemeentepakket kan
verwijzen. ”
Peter Sleebos,

Begeleiding

Financiële plaatje Gemeente Juda
met Gemeentepakket
320 excl. BTW
Abonnement Gemeentepakket
2.628
800 excl. BTW
Besparing premiespensioen/verzekering -650
750 excl. BTW

Jaarkosten incl BTW

“In het contact met gemeentes merk ik

Screening

Gemeente Juda heeft één voorganger in dienst. Elke week komen er ongeveer
260 bezoekers naar de samenkomsten van de gemeente. Het ﬁnanciële jaarplaatje
van gemeente Juda ziet er als volgt uit:
huidige situatie
Loonadministratie
Juridische advisering
Beheerkosten pensioen

Naast de genoemde kostenbesparing
ontvangen beide gemeentes met de
modules die ze hebben afgenomen ook:

• Pro actieve benadering en ontzorging
van alle ﬁnanciële en juridische zaken
waar een gemeente en de voorganger
mee te maken krijgen.
• Bij wijzigingen in de Nederlandse weten regelgeving die voor de gemeente
relevant zijn informeren wij de
gemeente daar zo goed mogelijk in.
• Opstellen van juridische brieven en
overeenkomsten.

Advisering

• Juridische advisering voor onderwerpen
als het verkrijgen, behouden en omgaan met de ANBI-status, de rechtsvorm
en afspraken met de voorganger,
zendelingen en vrijwilligers.
• Advies bij ﬁnancieringswensen en
begeleiding bij het opstellen van een
ﬁnancieringsaanvraag.
• Advies in het beheer van het vermogen.

Bonus

• Collectiviteitskorting voor alle gemeenteleden op hun verzekeringspakket.
• Korting op het uurtarief voor alle
ﬁnanciële en juridische werkzaamheden
buiten het pakket.

voorzitter VPE

WAAROM HET GABRIËL GEMEENTEPAKKET
• Je bent als gemeente altijd op de hoogte van relevante veranderingen.
• Alle ﬁnanciële en juridische zaken onder één dak.
• Besparing van tijd en kosten.
• Alle belangrijke documentatie goed op orde.
• Professionele hulp van christelijke experts.
Case 4: Gabriël
Bij veel gemeentes wordt er veel werk door vrijwilligers gedaan. Zij doen dit
vaak naast hun baan en zijn meestal niet dagelijks met dit werk bezig. Het kan
dan lastig zijn om bij een verandering in bijvoorbeeld het aansprakelijkheidsrecht, een ANBI-status of fiscaliteiten direct door te hebben dat dit voor de
gemeente ook wenselijke of noodzakelijke wijzigingen met zich mee brengt.
Met het Gabriël gemeentepakket houden wij de gemeente pro actief op de
hoogte bij dergelijke veranderingen en helpen we ook mee in de implementatie
daarvan.

GABRIËL
GEMEENTEPAKKET
Financiële en juridische ontzorging

“Het gemeentepakket zet een goede standaard in de zorg voor
kerkelijke voorgangers en personeel. Daarnaast biedt het gemeentepakket je als gemeenteleider houvast op al die terreinen waar je geen
expert in bent. De mensen van Gabriël kijken en denken met je mee en
geven op tijd vakkundig advies. Dit is ontzorgen op zijn best. Dankzij
het gemeentepakket hebben wij meer tijd voor datgene waarvoor
we geroepen zijn: uitbreiding van het Koninkrijk van God!”

Gabriël Financiële Bescherming
Zielhorsterweg 71
3813 ZX Amersfoort
033-4556555
info@gabrielﬁnancielebescherming.nl
www.gabrielfb.nl

Menno Helmus, Voorganger Vinyard gemeente Wageningen

Case 2: Sefanja

DE MODULES

De SEFANJA Gemeente koopt een stuk grond voor de bouw van een kerk. Het
bestuur vergeet echter bij de koop om een ‘schoon grond verklaring’ te verzoeken. Achteraf blijkt de aangekochte grond vervuild. Alle bestuursleden

Het Gabriël Gemeentepakket bestaat uit verschillende modules die je als gemeente
afzonderlijk of in combinatie kunt afnemen.

zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schade die dit met zich mee brengt. Dan
pas wordt ontdekt dat er geen bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is.
Met het Gabriël gemeentepakket was deze verzekering zeker besproken.

Module Basis ontzorging

HET GABRIËL GEMEENTEPAKKET
Dé ﬁnanciele en juridische hulp

Wil je als gemeente ﬁnancieel ontzorgd worden? Is advies gewenst over het
opstellen van overeenkomsten, ﬁscaliteiten of de ANBI-status? Wil je alle
ﬁnanciële en juridische gemeentezaken onder één dak samenbrengen? Met het
Gabriël Gemeentepakket kun je professioneler werken, ga je effectiever met
tijd en geld om en ben je goedkoper uit.

Financieel en juridisch advies vanuit Bijbelse waarden

onderzoek
Onderzoeker Steve Summerel, heeft
een onderzoek gehouden onder 200
gemeenteleiders en voorgangers. Uit
dit onderzoek kwam naar voren dat
voorgangers en anderen die voor een
gemeente werken vaak dag en nacht
klaar staan voor de nood van de
gemeente, maar zichzelf wegcijferen.
In zijn onderzoek citeert Steve een

Gabriël Financiële Bescherming is een ﬁnancieel adviesbureau. Wij werken vanuit
Bijbelse waarden en ondersteunen particulieren en organisaties in het verantwoord
omgaan met hun ﬁnanciën. Daarbij proberen we wensen en behoeften op de juiste
manier af te stemmen op de ﬁnanciële producten. Daarbij vinden wij het belangrijk om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk en daarom geven wij onze winst aan
goede doelen. Wij willen op een integere manier ons werk doen en onze talenten
inzetten om anderen te ondersteunen. Juist vanwege onze christelijke identiteit
willen wij ook graag kerkelijke gemeentes ondersteunen om hun ﬁnanciële en
juridische zaken goed te regelen. Daarbij werken wij samen met christelijke
professionals die hun expertise inzetten om kerkelijke gemeentes te ondersteunen.
Door op deze manier kennis, talenten en ervaring te delen kunnen wij gemeentes
optimaal van dienst zijn.

artikel uit de New York Times van
1 augustus 2010 getiteld: ‘Taking a
break from the Lords work’. Hierin
staat “Voorgangers zijn te snel te veel
betrokken bij de nood van andere
mensen”. Dit is een prachtige houding,
maar het onderzoek van Steve toont
aan dat de gevolgen hiervan o.a.
zijn dat 70% van de voorgangers een
vorm van depressiviteit kent, dat 50%
binnen vijf jaar weer stopt en 70%
geen mentor of goede vriend heeft om
ervaringen mee te delen. De belangen
van de gemeente gaan bij de voor-

Case 1: Sjofar

gangers vaak ook voor hun eigen de

Een aantal vrijwilligers van gemeente de Sjofar ontvangt jarenlang een

goed op orde te hebben. Voor veel

kleine vergoeding voor hun vrijwilligerswerk. Hier is niets over vastgelegd.

voorgangers heeft dit ook minder

De fiscus komt hierachter en stelt dat de vergoeding gezien moet worden als

hun passie, terwijl het voor hen vaak

inkomen waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn.

juist ingewikkelder is dan bij een

Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is de naheffing fors, omdat het om

gemiddeld persoon. Met het Gabriël

een groot aantal vrijwilligers en een groot aantal jaren gaat. Met het

Gemeentepakket willen we daar oog

Gabriël gemeentepakket voorkomen we dergelijke onnodige tegenvallers door

voor hebben en de voorganger op dit

overeenkomsten op te stellen voor de vrijwilligers en te adviseren welke

gebied ontzorgen.

bedragen maximaal betaald mogen worden en op welke manier de vergoeding
dient plaats te vinden.

belangen om hun financiële zaken

• Screening van de juridische documenten en advies hoe die verbeterd
kunnen worden.
• Bij wijziging in de Nederlandse
wet- en regelgeving die voor de
gemeente relevant zijn informeren
wij de gemeente daar zo goed
mogelijk in.
• Juridische hulp tot 8 uur per jaar
voor de volgende onderwerpen:
- Het opstellen of verbeteren van
arbeidsrechtelijke zaken, zoals
een arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en -afspraken, die
eventueel op een cao kunnen
worden afgestemd.
- Advisering en het eventueel
opstellen van een overeenkomst
van opdracht, bijvoorbeeld met
voorgangers/pastores die niet in
loondienst zijn.
- Advies en het eventueel opstellen
van vrijwilligersovereenkomsten,
inclusief onbelaste vrijwilligersvergoedingen.
- Advies over de rechtsvorm en het
eventueel opstellen van juridische
zaken, zoals statuten, reglementen,
overeenkomsten, etc.
- Advies over het verkrijgen,
behouden en omgaan met de
ANBI-status.
• Advies bij ﬁnancieringswensen en
het opstellen van een ﬁnancieringsaanvraag (tot 4 uur per jaar)
• Advies, het verzorgen en beheer
van de verzekeringen. Als er al
verzekeringen zijn; screening van
het verzekeringspakket en eventueel advies hoe dit verbeterd kan
worden en/of voordeliger geregeld
kan worden.
• Advies en begeleiding in het beheer van het vermogen.
• Collectiviteitskorting voor alle
gemeenteleden op hun verzekeringspakket.
• Korting op het uurtarief voor alle
ﬁnanciële en juridische werkzaamheden buiten het pakket.

Module Financiële
administratie
• Bij aanvang een persoonlijk gesprek op locatie waarin alle wensen
en de huidige situatie met betrekking tot de ﬁnanciële administratie
wordt besproken.
• Verzorgen van de jaarrekening.
• Verzorgen van de belastingaangifte
van de gemeente.
• Toegang tot een gerenommeerd
online boekhoudpakket dat wij voor
de gemeente inrichten. Hiermee kun
je als gemeente zelf eenvoudig de
boekingen verrichten, en heb je op
elk gewenst moment inzicht in de
ﬁnanciële situatie van de gemeente.
• Hulp en begeleiding in het bijhouden
van de ﬁnanciële administratie (tot
4 uur per jaar)
• Advies over ﬁscaliteiten, bespreken
van de jaarrekening, etc. (tot 2 uur
per jaar)

Module Personeel

(keuze uit 3 deelmodules)
A: Loonadministratie
• Complete verzorging van de
loonadministratie waaronder het
verzorgen van de loonstroken,
jaaropgave en de aangifte loonbelasting.
B: Pensioen
• Screening van het pensioen en
eventueel advies hoe dit verbeterd
en/of voordeliger geregeld kan
worden of het opzetten van een
pensioenregeling.
• Het verzorgen en beheer van de
collectieve pensioenregeling.
C: Financiële ontzorging van de
medewerkers
• Gabriël Service Abonnement
• Verzorgen van de privé belastingaangifte.
Kijk voor de actuele prijzen van deze
modules op onze website:
www.gabrielfb.nl/jij/kerken-en-stichtingen

VOOR DE FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE
Hoe zit het in elkaar?
Binnen het Gabriël Gemeente pakket
worden veel diensten aangeboden aan
gemeentes. Wij vinden het belangrijk dat
alle gemeentes gebruik kunnen maken
van dit pakket en proberen daarom de
kosten beperkt te houden. In het basispakket kun je als gemeente bijvoorbeeld
gebruik maken van een bepaald aantal
uren juridische hulp. In de praktijk blijkt
vaak dat dit aantal uren lang niet elk
jaar nodig is binnen een gemeente. Juist
omdat niet alle gemeentes elk jaar dat
maximum aantal uren nodig hebben
kunnen wij dit voor een scherpe prijs bieden
en kun je, als je het maximum aantal
uren wel nodig hebt, er ook gebruik van
maken zonder direct met extra kosten te
maken te krijgen. Als de module ﬁnanciële
administratie wordt afgenomen, leren wij
de ﬁnancieel verantwoordelijke van de
gemeente hoe het pakket werkt en hoe
hij of zij met het pakket moet omgaan.
De verantwoordelijke persoon kan met
vragen altijd bij ons terecht. Doordat het
pakket online staat kan op afstand de

jaarrekening door ons verzorgd worden.
De jaarrekening wordt met de gemeente
besproken zodra wij deze hebben verzorgd.

Waar zit het voordeel?

De Penningmeester
“Toen ik drie jaar geleden penningmeester werd van onze gemeente
kreeg ik te maken met een
incomplete overdracht. Ik zou in

Als gemeente weet je dat alle zaken
binnen het pakket professioneel en goed
geregeld worden door ons. Vanuit het
pakket bieden wij de ﬁnanciële en juridische expertise die speciﬁek gericht is
op kerkelijke gemeentes. Daarom kunnen
we efﬁciënt werken. Voor bepaalde
documenten hebben we al goede basisdocumenten ontwikkeld. Deze kunnen
we dan precies zo op maat aanpassen
zodat ze perfect aansluiten op de
behoeften van de kerkelijke gemeente.

Continuïteit en kwaliteit
Met het gemeentepakket weet je zeker
dat er altijd ﬁnanciële en juridische professionals klaar staan om zaken voor de
gemeente te verzorgen. Het is ons werk
om op de hoogte te blijven van verande-

die situatie enorm geholpen zijn
als ik gebruik had kunnen maken
van modules uit het
Gabriël gemeentepakket.”
Jan van Bruchem,
penningmeester Pinkstergemeente
Amsterdam

ringen. Relevante veranderingen
voor de gemeente zijn bij ons direct
bekend en wij brengen de gemeente
daarvan op de hoogte. Wij werken
met een team van experts waardoor
ook in vakantieperiodes of bij onverwachte ziekte de gemeente het hele
jaar door verzekerd is van ﬁnanciële
continuïteit door professionals.

Wil jij doorpraten met één van onze medewerkers over de mogelijkheden van het Gabriël Gemeentepakket voor jouw
gemeente? Neem dan contact met ons op.
Vul onderstaande bon in of gebruik het formulier op de website. Een e-mail sturen of bellen naar ons kantoor kan ook.

✂

Naam gemeente:

Plaats:

Jouw gegevens
Voornaam:

Achternaam:

Plaats:
Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Stuur deze bon in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
Gabriël Financiële Bescherming, Postbus 1381, 3800 BJ Amersfoort

m/v

