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mr. L. Vogelaar, Nunspeterweg 23, 8075 AA Elspeet
A.J. Doorn, Prins Bernhardstraat 11, 3244 BK Nieuwe Tonge

A.G. Rietveld, Reigersingel 11, 2922 GP Krimpen aan den IJssel
overige bestuursleden:
M.J. van Walsum, Ruiterpad 23, 3911 SJ Rhenen
P. Hartog, Kerkweg 35, 3371 AE Hardinxveld-Giessendam

Het doel van de Vereniging is met ernst te streven naar de bevordering van de
zondagsrust en de zondagsheiliging, zoals die in Gods Woord en Wet geboden wordt.

De werkzaamheden van de Vereniging bestaan uit:
- het beleggen van vergaderingen, bijeenkomsten en informatieavonden
- het geven van voorlichting door woord en geschrift aan overheid, semi-overheid,
instellingen, organisaties, bedrijfsleven en particulieren
- de jaarlijkse uitgave van een brochure, bevattende o.a. een weergave van de
werkzaamheden die door de Vereniging zijn verricht in het afgelopen jaar
- andere wettige middelen die aan het doel van de Vereniging bevorderlijk kunnen zijn

De geldmiddelen worden verkregen uit:
- contributies van leden
- collecten, giften en bijdragen van kerken en verenigingen
- giften van particulieren
- legaten
- opbrengsten van uitgegeven voorlichtingsmateriaal
- rente

De verkregen inkomsten worden overeenkomstig het doel van de Vereniging besteed
aan de volgende zaken:
- publicatiekosten: drukwerk, nieuwsbrieven, promotiemateriaal, porti, advertenties
- salarissen, vacatiegelden, onkostenvergoedingen
- huisvestingskosten en kantoorkosten
- administratie- en accountantskosten; advieskosten
Het vermogen van de Vereniging wordt beheerd door het gezamenlijke bestuur.
Er wordt niet meer vermogen aangehouden dan redelijkerwijs nodig is voor de
continuiteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling.
Het vermogen is ondergebracht in spaarrekeningen bij div. bankinstellingen, alsmede
in een tweetal leningen aan instellingen tegen een rentevergoeding van 3 %.

https://www.verenigingzondagsrust.nl

Het kantoor van de Vereniging wordt bezet door één of meer personeelsleden. De
salariskosten staan vermeld in de financiele verantwoording.
Bestuursleden ontvangen een niet-bovenmatig vacatiegeld voor bijgewoonde
vergaderingen. De door bestuursleden gemaakte reiskosten worden vergoed.

Op 29 febr. 2020 vond de jaarvergadering van de Vereniging plaats in Barneveld.
In een brief die op 28 febr. 2020 - kort voor de uitbraak van het coronavirus - aan de
minister-president werd verzonden, werd gewezen op de heilloze weg in het toelaten
van allerlei zonden, juist ook op Gods dag, en dat de geschiedenis van ons land leert
dat Zijn straffende hand uitgestrekt is indien deze zonden getolereerd worden.
De uitgave van een huis-aan-huis magazine werd voorbereid en de verspreiding werd
dit jaar gerealiseerd in Groningen, Leeuwarden, Drachten, Assen en Emmen alsook op
Voorne en Putten. De oplage was 370.000 exemplaren. Hierop werden vele reacties
ontvangen, telefonisch, per mail en per post.
Tevens werd dit jaar besloten een documentatiecentrum in te richten; hiermee werd
een aanvang gemaakt.
Als derde speerpunt werd besloten om juridische expertise aan te trekken. Een
juridisch onderzoek naar de zondagsrust in relatie tot wetgeving werd in gang gezet.
Door de coronacrisis moesten dit jaar veel bijeenkomsten en presentaties op beurzen
worden geannuleerd. Ook kon niet worden ingesproken bij gemeenteraden.
In 2020 werd niettemin in enkele gemeenten de uitbreiding van koopzondagen door de
gemeenteraad tegengehouden.
Op 31-12-2020 telde de Vereniging 26.969 leden.
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Onder materiele vaste activa is de boekwaarde van het kantoorpand vermeld. Gezien de werkelijke waarde wordt hierop niet meer afgeschreven.
De financiele vaste activa betreffen enkele leningen u/g aan instellingen; deze hebben een looptijd van 5 jaar en leveren een rente op van 3 %.
De voorraden betreffen m.n. eerder uitgegeven boekjes. De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Onder overige reserves is het eigen vermogen vermeld, dit betreft geheel vrij en besteedbaar vermogen.
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De overige baten particulieren betreffen contributies en giften.
Onder baten van andere instellingen zonder winststreven zijn verantwoord de bijdragen
van kerken en verenigingen.
De lasten m.b.t. voorlichting en bewustwording betreffen met name drukwerk, porti,
advertenties en kosten huis-aan-huis magazine.
De kosten voor onderzoek betreffen het verkrijgen van juridische expertise.
Onder kosten beheer en administratie vallen: personeelskosten, huisvestingskosten
(onderhoud pand), bureaukosten, kosten betalingsverkeer, accountantskosten,
administratieve diensten derden, vergoedingen bestuursleden.

