Nederlands Gereformeerde Toerusting (NGT)
A. Algemene gegevens
Naam: ANBI:
RSIN/Fiscaalnummer:
Website adres:
e-mail:
adres:
Postcode:
Plaats:

Nederlands Gereformeerde Toerusting
821789788
https://ngk.nl/toerusting/
jjspeijer-brouwer@filternet.nl
Wederiklaan 33
4143CV
Leerdam

De Nederlands Gereformeerde instelling voor Toerusting is actief vanaf 1 januari 2016. Binnen het
NGT zijn de activiteiten ondergebracht van de voormalige Centrale Diaconale Commissie, het
Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk (NGJ), het Missionair Steunpunt, Toerusting 2.0.
De NGT is ook verantwoordelijk voor participatie van de NGK in de website www.homoindekerk.nl.
Missie NGT
De leden van de NGK ondersteunen om toegewijde navolgers en getuigen van Jezus Christus te zijn.
De NGT hanteert als instrumenten: vraagbaak-/loketfunctie, e-coaching, plaatselijke heidagen en
landelijke toerustingsdagen.
De NGT richt zich op
 predikanten
 kerkenraden
 diakenen
 jeugdouderlingen, jeugdleiders en jeugdwerkers
 missionaire werkers
 commissies en werkgroepen die op deze terreinen actief zijn
Kortom: op alle werkers in de kerk.

B. Samenstelling bestuur
De heer A. Siebenga
Functie: voorzitter; taken: communicatie en predikant
Telefoon: 038-4226546 / 0625051183
e-mail: predikant@ngkloosdrecht.nl
Mevrouw J.J. Speijer-Brouwer
Functie: secretaris; taken: secretariaat en missionair
Telefoon: 0345-599843 / 0630134767
e-mail: jjspeijer-brouwer@filternet.nl
De heer S.R.S. Datema
Functie: penningmeester; taken: financiën en diaconaat
Telefoon: 0318-430441 / 0613749528
e-mail: srsdatema@gmail.com

De heer R. Hamberg
Functie: taken jeugd en missionair
Telefoon: 034-5371443 / 0627352001
e-mail: rene.hamberg@gmail.com
de heer K.C. Smouter
functie: taken: kerkenraad en jeugd
telefoon: 0317-707023
e-mail: predikant.wageningen@ngk.nl
Adviseur van het bestuur, coördinator: de heer K. Quist,
Telefoon:085 – 1045 111
e-mail: toerusting@ngk.nl
website: www.ngk.nl/toerusting

C. Beleidsplan
In het meerjarenbeleidsplan Impulsen voor Onderweg staat beschreven waar de inzet voor de
periode 2016 – 2018 op gericht is. Dit meerjarenplan valt samen met de verantwoordingscyclus van
de Landelijke Vergadering.

D. Beloningsbeleid
Conform artikel 7, lid 7 van het Reglement van de Nederlands Gereformeerde Toerusting ontvangen
de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van
de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten.

E. Financiële verantwoording
Per boekjaar staat in het overzicht van baten lasten hoe de middelen zijn besteed. Deze staan
gepubliceerd op de site van de NGT.

