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Gegevens van de rechtspersoon 

 
Evangeliegemeente De Deur Utrecht 
Kennedylaan 5B 
Tel 06 – 14 32 43 50 
E-mail schuitema.j@icloud.com / info@dedeurutrecht.nl 
www.dedeurutrecht.nl 
 
 
Rechtsvorm Stichting 
Naam rechtspersoon Evangelie Gemeente De Deur Utrecht 
Statutaire vestigingsplaats Kennedylaan 5B, 3533 KH Utrecht 
Postadres Troelstraweg 15, 3317 TJ Dordrecht 
Datum inschrijving 1 januari 2008 
KvK nummer 41186824 
Oprichting kerk 30 maart 1994 
RSIN nummer 8041.86.571 
Activiteit Religieuze organisatie 
 
 
Voorganger/voorzitter J. Schuitema 
Secretaris/penningmeester D.V. Sanchez 
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Beloningsbeleid 2021-2025 

 
Het beloningsbeleid is vastgesteld voor de jaren 2021-2025. 

 

Huidig beloningsbeleid 

 
Beloningsbeleid bestuurders 
De leden van het bestuur van Evangeliegemeente De Deur Utrecht genieten geen beloning en geen 
onkostenvergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Aan de leden van het bestuur zijn geen leningen, 
voorschotten of garanties verstrekt. 
 
Traktement voorganger en vrouw 
Volledigheidshalve melden wij dat de heer J. Schuitema in zijn rol als voorganger van Evangeliegemeente De 
Deur Utrecht en daarnaast mevrouw C. Schuitema een traktement ontvangt in de periode 2021 tot en met 2025. 
Hoogte traktement in 2022 dhr. J. Schuitema: € 14.892,-. Hoogte traktement in 2022 mw. C. Schuitema: € 
6.000,-. Dit traktement wordt jaarlijks bepaald door het bestuur en vastgelegd. 
 
Onkostenvergoeding voorganger 
De heer J. Schuitema in zijn rol als voorganger van Evangeliegemeente De Deur Utrecht ontvangt maandelijks 
een onkostenvergoeding, onder meer bestaande uit reiskosten en thuiswerkkosten. 
 
 

Toekomstig beloningsbeleid 

 
Het is niet ondenkbaar dat in toekomstige jaren een wijzing zal optreden in het beloningsbeleid, waarbij de 
voorganger mogelijk een salaris/traktement kan gaan betrekken uit de gemeente. Het salaris/traktement is 
opgebouwd uit de vrijwillige giften die gedaan zijn aan de gemeente. De omvang van het salaris/traktement zal 
besproken worden binnen de kerkenraadvergadering. De huidige gedachtegang is dat het salaris/traktement 
gefundeerd zal zijn volgens de richtlijnen die gelden voor de Christian Fellowship Ministries. 

 
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. 

 
 

Utrecht, 1 maart 2022  

Het bestuur 
 
     
 
 
 

J. Schuitema D.V. Sanchez  
Voorganger/voorzitter Penningmeester  

 


