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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
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	1: 
	20_ML: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 25
	0: Gereformeerde Kerk Kampen
	5: https://www.gknkampen.nl/
	7: Gereformeerde Kerken Nederland
	2: Postbus 427 8260 AK Kampen
	4_EM: 
	1_KVK: 59342935
	3_TEL: 
	6_RSIN: 821459806
	21_ML: Onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diakonale arbeid).
	23_ML: De activiteiten van de Gereformeerde Kerk Kampen zijn voornamelijk:- 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.- De regelmatige bediening van de sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) in openbare kerkdiensten.- Het geven van catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente.- Het bezoeken en bijstaan van zieke en bejaarde leden en van andere leden in moeilijke omstandigheden.- Het verschaffen van hulp aan leden bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven (levensonderhoud) door middels van diaconale bijstand.
	24_ML: Om alle activiteiten van de kerk, huisvesting etc., diaconale ondersteuningen en de bijdragen aan landelijke werkzaamheden te bekostigen, worden middelen bijeengebracht uit Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB), collecten en incidentele acties.
	26_ML: De beloning van de predikant van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van Commissie Financieel Beheer, ingevolge art. 49 van de Kerkorde.Leden van kerkenraden, colleges en commissies, de kosters en organisten ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
	25_ML: De kerk heeft een beperkt vermogen (bankrekeningen) dat vrij aanwendbaar is. De kerk bezit geen kerkgebouw en geen pastorie. Zie verder de staat van baten en lasten.
	26: 
	_MLT: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/
	knop: 

	27_ML: De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, werkgroepen of verenigingen, zoals de Commissie van Beheer en de Bijbelstudieverenigingen.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_A7: 35
	2_A7: 81604
	3_A7: 19992
	4_A7: 101631
	5_A7: 86755
	6_A7: 10126
	7_A7: 13410
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 5100
	12_A7: 115391
	13_A7: -13760

	0_JR: 2020
	2: 
	1_A7: 1,79
	2_A7: 86747
	3_A7: 16898
	4_A7: 103646.79
	5_A7: 83193
	6_A7: 13062
	7_A7: 11920
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 4581
	12_A7: 112756
	13_A7: -9109.210000000006

	3: 
	1_A7: 0
	2_A7: 68100
	3_A7: 27150
	4_A7: 95250
	5_A7: 84050
	6_A7: 14250
	7_A7: 13280
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 3000
	12_A7: 114580
	13_A7: -19330
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	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Bijdragen kerkleden: dit bedrag is het daadwerkelijke bedrag met daarop in mindering gebracht het totaal aan collecteopbrengsten dat wordt afgedragen aan specifieke doelen.Subsidies en overige bijdragen: dit bedrag is hoofdzakelijk de bijdrage van GKN Dalfsen waarmee samen de kosten van de predikant worden bekostigd en een vergoeding van het kerkverband voor studiekosten van de predikant.Bestedingen pastorale beroepskrachten: kosten predikant en afdracht deel van de bovengenoemde vergoeding aan GKN DalfsenBestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk: bedrag betreft huur gebouwen en vergoedingen voorgangers van andere kerken



