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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 

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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
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	20_ML: Leidend oudste (voorzitter)

Leidend oudste (penningmeester)

Toeziend oudste (secretaris)
	8: VS, Engeland, Frankrijk, Zweden, Rusland, Oekraine, Polen, VAE, Fillipijnen etc
	9_A4: 6
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	5: https://iamsterdamkerk.nl
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	3_TEL: 0612533033
	6_RSIN: 853285871
	21_ML: 1. Christus erkennen als Almachtig Hoofd van de Kerk over de gehele wereld en het Woord van God te onderwijzen aan alle volkeren.
2. Alle ware gelovigen te erkennen als leden van het lichaam van Christus.
3. De zending van de discipelen van Jezus te benadrukken, aan te moedigen en te bevorderen en gemeenten te vestigen, die een plaats zijn van aanbidding van de Almachtigde God; een plaats die een christelijke gemeenschap verschaft aan alle personen, die het zelfde kostbare geloof belijden en waar de Heilige Geest geëerd  wordt.
4. De verantwoordelijkheid te accepteren om de grote opdracht te vervullen namelijk de verspreiding van het Evangelie en de volken tot Zijn discipelen te maken.
5. Eenheid en gemeenschap tussen leden van het lichaam van Christus te vestigen.
6. Fundamentele waarheden te onderschrijven, zoals beschreven in artikel 4 Statuten.
7. Diensten tot de gemeente behorend op te richten, voor het verbreiden van het Evangelie en het werk zoals omschreven in de statuten.
8. Kandidaten aan te stellen voor de bediening en als zij beproefd blijken te zijn, vervolgens te bevestigen als opzieneners naar de eisen gesteld in het NT.
	23_ML: De werkzaamheden bestaat uit het dagelijks faciliteren van bijbelstudies voor mensen 

die geinteresseerd zijn in het christelijke geloof, het organiseren van activiteiten voor 

studenten om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met geloof

en het persoonlijk coachen van de leden onderling op leven en geloof. Daarnaast 

organiseert het kerkgenootschap wekelijkse samenkomsten (erediensten) op 


zondagen en organiseert de kerk tweewekelijkse samenkomsten afwisselend voor 

mannen en vrouwen.
	24_ML: Het kerkgenootschap verkrijgt hoofdzakelijk inkomsten uit contributie van eigen leden. 

Daarnaast ontvangt de kerk ook aanzienlijke financiële ondersteuning van de 

moederkerk uit London.
	26_ML: Het beloningsbeleid is van toepassing op de medewerkers die in dienst zijn van de 

kerk. Zij ontvangen een adequaat salaris met 8% vakantietoeslag en hebben de 

mogelijkheid tot het declareren van onkosten die verband houden met de 

werkzaamheden.
	25_ML: Het geld wordt hoofdzakelijk besteed aan salarissen van medewerkers, de 

bekostiging van de activiteiten en de huur van locaties. Het kapitaal staat zogezegd 

op het veld. De kerk houdt op dit moment  geen vermogen aan in de zin van een 

spaarrekening of beleggingen.
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	4_ML: Voor een volledig overzicht, zie Financial Statements 2020



