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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
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	Lasten


	1: 
	20_ML: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 15
	0: Christelijke Gereformeerde Kerk Spijkenisse
	5: www.dearkspijkenisse.nl
	7: Christelijke Gereformeerde Kerken
	2: Voorstraat 8
	4_EM: scriba@dearkspijkenisse.nl
	1_KVK: 77207750
	3_TEL: 0612867625
	6_RSIN: 804719214
	21_ML: 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


	23_ML: - De prediking van het Heilig Evangelie gegrond op Gods onfeilbaar Woord in openbare
kerkdiensten op alle zondagen en christelijke feestdagen, alsmede op bid en dankdagen,bijzondere herdenkingsdagen en andere passende gelegenheden.
- Het voorbede doen voor het werk van de overheid, de maatschappij als geheel en het
koninklijk huis.
- De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) inopenbare kerkdiensten.
- Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.
- Het opleiden van studenten tot het ambt van predikant, pastoraal werker en Bijbelvertaler.
- Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijkeomstandigheden.
- Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé of gezinsleven.(levensonderhoud) door middel van diaconale bijstand.
- Het onder omstandigheden bijdragen in maatschappelijke en sociale noden door de diaconie
- Het ondersteunen van zendingsactiviteiten.
- Evangelisatiewerk. 
	24_ML: Inkomsten van de gemeente worden voornamelijk door de leden bijeengebracht. In geval van een tekort kan er een bijdrage komen vanuit de landelijke kerkorganisatie.
	26_ML: Het traktement van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.).

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen
	25_ML: - bekostiging van niet diaconale kerkelijke taken, traktementen en onkostenvergoedingen van predikant
- aankoop, nieuwbouw, verbouwing, onderhoud, inrichting, verwarming, verlichting en overige lasten van kerkgebouw, pastorie en overige aanverwante gebouwen
- rente en aflossing van leningen voor de aankoop, nieuwbouw, verbouwing en of onderhoud van kerkgebouw, pastorie en overige aanverwante gebouwen
- uitgaven van een eigen kerkblad of andere communicatie middelen
- beschikbaar stellen van kerktelefoon c.q. internetverbinding en kosten van algemeen
beheer
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer; commissie van zending, Evangelisatie en Evangelieverkondiging onder Israël.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:

Samen bidden en zingen in kerkdiensten en bij andere activiteiten
Prediking: Woordverkondinging op zon- en feestdagen, dank- en biddagen
Catechese: Catechisatie aan de jongeren vanaf groep 3 tot aan het doen van belijdenis van het geloof
Bijbelstudie: Bijbelstudie oudere en jongeren
Jeugd/kinderen: zondagsschool en clubs voor de jeugd 
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	4_ML: Gezien de onzekere omstandigheden in 2020 zijn we zeer dankbaar voor het resultaat waar we dit jaar mee mogen afsluiten. Dankbaarheid is zeker op zijn plaats. Mede gelet dat ventilatie een belangrijk onderdeel is in alle Covid discussie is er een onderzoek gestart en de uitkomst is dat, hoewel er voldoende lucht in de kerkzaal geblazen wordt, er toch een update moet komen van ons systeem. Dit stamt nog uit de bouwperiode van de 80-er jaren. Een onderrzoek dus naar klimaat en energie. Al met al hebben deze onderzoek een € 4.500 gekost.Een bekend lied zegt: “Wat de toekomst brenge moge….” Geeft gewoon dat ook wij maar een beetje raden wat de cijfers voor 2021 zullen worden. Kosten stijging is ingecalculeerd, maar wat de inkomsten zullen doen. Zijn er andere gevolgen als gevolg van Covid? Gaan we weer terug naar reguliere diensten? Blijven de VVB en (digitale) collectes op een zelfde niveau?Weet u, wij weten het absoluut niet.Wat ook onbekend is wat de financiële consequenties zijn van de onderzoekuitkomsten en besluiten die genomen (moeten) worden.Verwijzend naar wat hier boven al eerder vermeld is. Er zal naar alle waarschijnlijkheid, bij leven en welzijn, het nodige gesleuteld gaan worden aan het kerkgebouw. Zodra een en ander bekend is wordt u geïnformeerd



