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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: Het bestuur van de kerkelijke gemeente in Nederland wordt gevormd door 5 leden 
(minimum van 3 leden) die worden gekozen uit de leden van de kerkelijke gemeente in 
Nederland.

Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee 
algemene bestuursleden.
	8: Nederland en België
	9_A4: 0
	10_A4: 20
	0:  Verenigde Kerk van God
	5: www.verenigdekerkvangod.org
	7: Verenigde Kerk van God
	2: Postbus 93, 2800 AB Gouda
	4_EM: info@verenigdekerkvangod.org
	1_KVK: 51236222
	3_TEL: 0629601189
	6_RSIN: 807715360
	21_ML: Onze doelstelling is om het Evangelie van Jezus Christus en het Koninkrijk van God te prediken in Nederland, België, overzeese gebiedsdelen en de rest van de wereld waar de Nederlandse taal gesproken wordt, om discipelen te maken en te zorgen voor deze discipelen.

Op een andere manier gezegd: Verenigde Kerk van God legt zich erop toe om het christelijke geloof van het Oude en Nieuwe Testament te begrijpen en in praktijk te brengen als een praktische en verantwoorde invulling van het dagelijks leven. Leden worden aangemoedigd om betrokken te zijn bij hun kerkelijke gemeente en om hun licht te laten schijnen in de wereld. Ze worden onderwezen vanuit de Bijbel en aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen en daarbij alles te bewijzen vanuit Gods Woord. Ze zijn vrij om zichzelf te uiten in een atmosfeer van vertrouwen en openheid in de gemeente.
	23_ML: Het beleidsplan omvat een achttal uitgangspunten.

1. Organiseren van erediensten en feestdagen in lijn met Gods Woord.
2. Verkondigen van het Evangelie.
3. Vertalen en uitbrengen van boekjes, een Bijbelstudiecursus en artikelen.
4. Publiceren van tweemaandelijks tijdschrift en supplement.
5. Distribueren van gratis literatuur.
6. Bezoeken van leden en potentiële leden.
7. Organiseren van activiteiten.
8. Het bijhouden van een website.
	24_ML: Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De inkomsten bestaan uit de vrijwillige bijdragen van kerkleden alsmede uit donaties van derden. De Verenigde Kerk van God ontvangt geen overheidssubsidie en is sinds 1 januari 2008 als ANBI geregistreerd.
	26_ML: Leden van het bestuur en eventuele commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
	25_ML: De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de jaarrekeningen over 
voorgaande jaren. Het afgelopen jaar besteedt Verenigde kerk van God het merendeel 
van de inkomsten aan het organiseren van erediensten en feestdagen (zaalhuur), het 
vertalen en drukken van publicaties en het ondersteunen van de gemeente.

De reserves worden aangehouden op spaarrekeningen bij Nederlandse banken.
	26: 
	_MLT: Alleen verplicht voor grote ANBI instellingen, niet van toepassing voor de Verenigde Kerk van God.
	knop: 

	27_ML: De afgelopen tijd zijn de volgende activiteiten verricht:

Vertalen van Beyond Today videos t.b.v. ondertiteling, het plaatsen van de vertaling onder de videos.
Uitbreiding van het gezangboek en het printen van het nieuwe gezangboek.
Type setting van de boekjes en laten drukken van boekjes.
Organiseren van erediensten en feestdagen.
Nieuwe website.
	27: 
	_MLT: Alleen verplicht voor grote ANBI instellingen, niet van toepassing voor de Verenigde Kerk van God.
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 0
	2_A7: 47441
	3_A7: 11994
	4_A7: 59435
	5_A7: 0
	6_A7: 10484
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 9332
	11_A7: 3129
	12_A7: 22945
	13_A7: 36490

	0_JR: 2020
	2: 
	1_A7: 0
	2_A7: 44717
	3_A7: 10370
	4_A7: 55087
	5_A7: 0
	6_A7: 15813
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 12572
	11_A7: 1374
	12_A7: 29759
	13_A7: 25328

	3: 
	1_A7: 0
	2_A7: 40000
	3_A7: 10000
	4_A7: 50000
	5_A7: 0
	6_A7: 25000
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 20000
	11_A7: 3000
	12_A7: 48000
	13_A7: 2000

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	JV: 
	_MLT: Alleen verplicht voor grote ANBI instellingen, niet van toepassing voor de Verenigde Kerk van God.
	knop: 

	4_ML: Als gevolg van Covid-19 zijn onze lasten in 2020 fors lager uitgekomen. De verwachting is dat dit ook over 2021 nog een effect zal hebben. Daarentegen worden er in 2021 een groot aantal boekjes geprint alsmede een nieuw gezangboek. Daarnaast wordt er geinvesteerd in een nieuwe website. 

Het is een keuze van het bestuur om deel van de reserves in te zetten voor het vertalen en printen van diverse publicaties alsmede voor een update van de website. 

De solvabiliteit van Verenigde Kerk van God is sterk.



