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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 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: Ledenvergadering en oudstenraad

Oudstenraad bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester
	8: Nederland
	9_A4: 0
	10_A4: 50
	0: Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet
	5: www.vegnunspeet.nl
	7: Vrije Evangelische Gemeente
	2: Dr Schutlaan 2
	4_EM: secretariaat@vegnunspeet.nl
	1_KVK: 76042111
	3_TEL: 0630239098
	6_RSIN: 825839804
	21_ML: De gemeente stelt zich ten doel het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met het bevel van de Heere Jezus Christus en geleid door de Heilige Geest de gemeenteleden op te bouwen in het geloof, hen toe te rusten tot dienstbetoon, hen persoonlijk aan te sporen getuigen te zijn van Jezus en Zijn komst te verwachten.
	23_ML: Wekelijkse samenkomsten

Het houden van kringen

het houden van verdiepingsavonden

Zangbijeenkomsten

Bijzondere bijeenkomsten zoals Refelection

Kindernevendiensten

Diverse commissies en clubs

Deze dragen alle door hun eigen inbreng en opzet bij aan onze doelstelling.
	24_ML: Door eigen bijdrage van de leden en bezoekers

Door verhuur van zalen


	26_ML: Er worden geen (naast het betalen van de sprekers) beloningen verstrekt
	25_ML: In stand houden van de ere diensten

betalen van voorgangers

investering in materialen

onderhoud van het pand

De gemeente heeft bankrekeningen (betaal en spaar)
	26: 
	_MLT: In afrondende fase
	knop: 

	27_ML: Het houden van wekelijkse ere-diensten

Zangavonden

Bijzonder diensten zoals Refelxion

Kindernevendiensten

Vegters (kinderclub)

Diverse kringavonden

	27: 
	_MLT: http://www.vegnunspeet.nl/index.php/anbi/
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 25975
	2_A7: 50298
	3_A7: 11112
	4_A7: 87385
	5_A7: 7340
	6_A7: 7684
	7_A7: 3538
	8_A7: 52672
	9_A7: 4664
	10_A7: 0
	11_A7: 3687
	12_A7: 79585
	13_A7: 7800

	0_JR: 2021
	2: 
	1_A7: 30743
	2_A7: 49647
	3_A7: 22722
	4_A7: 103112
	5_A7: 7689
	6_A7: 7813
	7_A7: 2681
	8_A7: 55904
	9_A7: 19354
	10_A7: 0
	11_A7: 2549
	12_A7: 95990
	13_A7: 7122

	3: 
	1_A7: 28800
	2_A7: 51000
	3_A7: 750
	4_A7: 80550
	5_A7: 7800
	6_A7: 9000
	7_A7: 5000
	8_A7: 63500
	9_A7: 2750
	10_A7: 0
	11_A7: 4750
	12_A7: 92800
	13_A7: -12250

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	JV: 
	_MLT: http://www.vegnunspeet.nl/index.php/anbi/
	knop: 

	4_ML: De totale baten betsaan voornamelijk uit giften van de leden en bezoekers. Daarnaast worden zalen verhuurd en is er sprake van een schenking. We hopen dat door ledenstijging de eigen bijdrage verhoofd gaat worden. Huurcontracten lopen rond 2023 af. Er zullen nieuwe gesprekken inzake verhuur gaan plaatsvinden.

De grootste lasten betreft onderhoud aan het gebouw en de afschrijvingen aan gebouwen, apparatuur en inventaris. Door investeringen in het gebouw zijn de kosten voor 2023 wat hoger ingeschat. tevens speelt de energie en inflatie hier een rol in.
Door het wegvallen een periodieke schenking zijn de opbrengsten lager in 2023
. Eind 2022 zal een traject worden ingezet voor het aantrekken van een pastoraal medewerker voor 8 uur per week. In de begroting 2022 is hiermee geen rekening gehouden. Aangezien in het resultaat een afschrijvingsbedrag van 15K is opgenomen, verwachten we een gelijkblijvende liquiditeit voor 2022.




