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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Christelijke Gereformeerde Kerk Spijkenisse
7 7 2 0 7 7 5 0

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

Voorstraat 8, Spijkenisse
0 6 1 2 8 6 7 6 2 5

E-mailadres

scriba@dearkspijkenisse.nl

Website (*)

www.dearkspijkenisse.nl

RSIN (**)

8 0 4 7 1 9 2 1 4

Naam landelijke
Christelijke Gereformeerde Kerken
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1
1 5

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

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.

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?

- het gehele jaar door worden pastorale bezoeken afgelegd, waarin met
gemeenteleden wordt meegeleefd en hen geestelijk wordt bijgestaan
- op zondag en feestdagen worden twee kerkdiensten belegd, waarin Gods Woord ope
open gaat, gebeden en gezongen wordt en gemeenteleden elkaar ontmoeten
- binnen de gemeente zijn allerlei verenigingen en commissie actief om genoemde
doelstellingen vorm te gaan en samen een levende gemeenschap te vormen rondom
de boodschap en de beloften van het Evangelie.
- door acties, meestal geinitieerd door de Missoinaire Commissie, willen we als
gemeente buitenstaanders aanspreken met de boodschap van het Evangelie. Daartoe
worden acties op straat uitgevoerd en wordt geprobeerd mensen digitaal te bereike.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Inkomsten van de gemeente worden voornamelijk door de leden bijeengebracht. In
geval van een tekort kan er een bijdrage komen vanuit de landelijke kerkorganisatie.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

- 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

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

Open

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

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.).

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.

- houden van kerkdiensten op zondagen en feestdagen
- pastorale bezoeken bij alle gemeenteleden
- ouderen, alleengaanden en psychisch kwetsbaren krijgen extra bezoeken
- allerlei verenigingen en commissie vergaderen en beleggen bijeenkomsten
- een groot deel van het jaar wordt zondagsschool gehouden tijdens de morgendienst
- er zijn 2 actieve jeugdverenigingen die regelmatig samenkomen en allerlei
activititeiten organiseren, zoals jeugdweekenden en strandwandelingen
- rondom de feestdagen proberen we op straat mensen aan te spreken en uit te
nodigen voor de samenkomsten

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

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

Open

04 van 04

2

Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

0

€

0

Bijdragen kerkleden

€

74.106

€

77.040

€

68.950

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

184

€

1.427

€

300

Totaal baten

€

74.290

€

78.467

€

69.250

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

33.401

€

32.038

€

34.434

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

14.253

€

16.091

€

15.180

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

11.044

€

10.797

€

12.412

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

10.592

€

9.595

€

10.050

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

6.624

€

5.732

€

7.620

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.292

€

3.553

€

3.840

Totaal lasten

€

79.206

€

77.806

€

83.536

Lasten

+

+
+

Resultaat

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.

€

-4.916

+
+

€

661

€

-14.286

Open

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

+

+
+

het tekort is lager dan dat er gedacht werd tijdens het opstellen van de begroting. Dit is
ook dankzij de gaven die u gegeven heeft. Dank hiervoor.
Voor komend jaar zien we een verhoging van de kosten, dat komt door onder andere
dat we gegroeid zijn als gemeente (Omslag Kassen), de kerkenraad heeft wat
specifieke besluiten genomen over kleding en daarnaast zal de energierekening ook
wat meer bedragen.
Ontvangsten zijn lager ingeschat. Redenen hiervoor zijn onder andere vertrek van een
aantal leden, niet exact wetend of nieuwe leden ook een VVB kunnen geven. De
collectes hebben we nagenoeg gelijk gehouden met de trend gebaseerd op het
verleden.
2022Onzekerheid is het enige wat we kunnen zeggen.
En dat houd in dat, behalve de financiën, er ook verder gekeken mag/moet worden
naar het kerkgebouw op zich. Afgelopen jaar is daar uitgebreid aandacht aan besteed.
Maar waar we u wel even over willen bijpraten is de komende verbouwing.
Wel is benadrukt om ook na te denken over vloerverwarming. Dit heeft uiteraard ook
gevolgen voor de huidige tegelvloer. Daarover is in het verleden al eens geschreven
dat deze allang aan vervanging toe was maar dat de CvB met kunst en vliegwerk (of
ook wel het nodige uithalen en opnieuw inlijmen) het in redelijke staat wist te houden.
In het MJOP -Meer Jaren Onderhoud Plan – staat de vloer zeker voor 2024/ 2025 op
de lijst. Mogelijk wordt dat dus naar voren gehaald.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

