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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.
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	1: 
	20_ML: Het bestuur van Calvary Chapel wordt gevormd door het leiderschapsteam dat bestaat uit de predikant, assistent predikant en  penningmeester . De predikant is voorzitter van het team. Er wordt geen vergoeding betaald aan het bestuur voor haar werkzaamheden. De predikant ontvangt voor zijn werkzaamheden binnen het bestuur geen beloning maar wel een honorarium als predikant voor de werkzaamheden in de gemeente.
	8: Wereldwijd
	9_A4: 1
	10_A4: 35
	0: Calvary Chapel Haarlemmermeer
	5: www.calvarychapel.nl
	7: Calvary Chapel
	2: Flierveld 120
	4_EM: info@calvarychapel.nl
	1_KVK: 66780438
	3_TEL: 
	6_RSIN: 818581803
	21_ML: A. Om God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest te aanbidden (Johannes 4:24).B. Om discipelen van Jezus Christus te maken, die discipelen maken, die discipelen maken (Mattheüs 28:19).C. Om de Gemeente van Jezus Christus op te bouwen door middel van het onderwijzen van het Woord van God, de Bijbel en door de bediening van de Heilige Geest (2 Timotheüs 3:16-17; I Korinthiërs12:4-7).D. Om de toewijding en trouw aan Jezus Christus van elk lid te doen toenemen als goede rentmeesters van de veelvoudige genade van God (1 Petrus 4:10).E. Om bewust getuige te zijn in de huidige samenleving, om mannen en vrouwen (jong en oud) tot geloof in Jezus Christus als Redder en Heere te leiden en Zijn discipel te worden (Mattheüs 28:19-20; Johannes 3:16-17; Acts 2:21, 16:31; Romeinen 1:16).
	23_ML: A. Op de zondagen worden openbare samenkomsten gehouden waarin er gezamenlijk gezongen wordt onder leiding van de zangleider, een Bijbelstudie gegeven wordt door de voorganger en er gebeden wordt voor degenen die behoefte hebben aan nazorg. Tevens houden wij zondagsschool voor de kinderen in de basisschool leeftijd en bieden kinderopvang in de vorm van een crèche.B. Op doordeweekse avonden worden openbare samenkomsten gehouden waarin de nadruk ligt op diepgaande Bijbelstudie. De kennis dat opgedaan wordt d.m.v. deze Bijbelstudies helpt de deelnemers om productieve burgers te zijn in onze samenleving. Het gevolg is dat relaties, waaronder de huwelijken worden versterkt. Onze leden worden meer effectieve ouders, werkgevers, werknemers, leerlingen, klasgenoten, buren, enz.C. Om de week komen er diverse huisgemeenten (groeigroepen) samen waarin de nadruk ligt op rela-ties, zorg voor elkaar, mekaar helpen/ondersteunen bij elke denkbare situatie waarin hulp nodig is.
	24_ML: A. Wij kennen in principe twee manieren van het werven van geld. Beide zijn op vrijwillige basis, echter wel conform de richtlijn welke de Bijbel ons voordraagt in 2 Korinthe 9:6-8. De twee geldstromen die wij kennen zijn:i. de wekelijkse collecte op de zondagochtendii. giften via overboekingB. Bovendien bidden wij voor Gods voorzienigheid in-en voor alle benodigdheden, waaronder ook geld.
	26_ML: Alle werkzaamheden van de kerkgenootschap, behalve die van de predikant (voorganger), vindt plaats op vrijwillige basis waarvoor geen beloning tegenoverstaat.Wij belonen onze voorganger maandelijks door hem een (part-time) salaris/vergoeding te geven voor de door hem verzorgde werkzaamheden. Sinds 2020 ontvangt hij jaarlijks een indexering van 3% en 8% vakantiegeld. Dit was de eerste 13 jaar van ons bestaan niet zo omdat wij onvoldoende inkomsten hadden.
	25_ML: A. De besteding van het vermogen is zuiver en alleen ter bevordering van de algehele doelstelling van de gemeente.B. De huidige besteding bestaat uit:i. huur faciliteiten voor samenkomstenii. vergoeding van werkzaamheden voorgangeriii. training en cursusmateriaaliv. liefdadigheidv. giften aan derden (het streven is om minimaal 10% van onze inkomsten weg te geven)vi. evangelisatievii. zendingviii. aanschaf multimedia t.b.v. uitleenbibliotheekix. operationele kosten
	26: 
	_MLT: https://calvarychapel.nl/wp-content/uploads/2021/05/CCH-Beleidsplan-2021-2025.pdf
	knop: 

	27_ML: Erediensten op de zondagenDoordeweekse samenkomsten (nu online)Wekelijkse huisbezoekenWekelijkse huisgroepen (nu online)Cursussen en Bijbelstudies geven (nu online)Toerusting van toekomstige voorgangers en kerkplanters (nu online)
	27: 
	_MLT: nvt
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 0
	2_A7: 78395
	3_A7: 0
	4_A7: 78395
	5_A7: 34537
	6_A7: 7059
	7_A7: 16917
	8_A7: 5342
	9_A7: 8742
	10_A7: 
	11_A7: 230
	12_A7: 72827
	13_A7: 5568

	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 89106
	3_A7: 0
	4_A7: 89106
	5_A7: 33345
	6_A7: 14189
	7_A7: 36169
	8_A7: 3807
	9_A7: 1775
	10_A7: 
	11_A7: 242
	12_A7: 89527
	13_A7: -421

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	JV: 
	_MLT: nvt
	knop: 

	3: 
	1_A7: 0
	2_A7: 81000
	3_A7: 0
	4_A7: 81000
	5_A7: 36000
	6_A7: 10000
	7_A7: 15000
	8_A7: 5500
	9_A7: 3750
	10_A7: 
	11_A7: 242
	12_A7: 70492
	13_A7: 10508

	0_JR: 2020
	4_ML: In 2019 hebben we ons als kerkgenootschap naast de reguliere kosten voor de voorganger kerkdiensten extra ingezet om een aantal goede doelen (weeshuizen) te steunen. In 2020 hebben we dit weer iets teruggeschroeft om te zorgen dat we een positief resultaat zouden realiseren. De kosten voor overige uitgaven en inventarissen in 2020 waren hoger omdat we de nodige apparatuur hebben aangeschaft om in betere live streaming van diensten te kunnen voorzien. Dit kwam door COVID-19 heel goed van pas. In 2021 verwachten we vergelijkbare giften als in 2020, een inflatiecorrectie van het salaris van de voorganger. Naast de reguliere schenkingen welke wij als kerkgenootschap doen zal een positief resultaat zal vooral gespaard worden ten behoeve van een eigen gebouw.



