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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: 
	8: 
	9_A4: 
	10_A4: 
	20_ML: De oudstenraad is belast met het bestuur van de gemeente. 
De oudstenraad bestaat uit ten minste drie personen. 
De oudstenraad wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door diakenen. Samen vormen zij de Raad van de gemeente. 
De Raad blijft wettig samengesteld, ook indien er vacatures zijn. 
De oudstenraad kiest uit zijn midden een voorzitter. Verder kiest de oudstenraad een secretaris en een penningmeester. De secretaris kan uit oudsten of diakenen worden gekozen. De penningmeester dient tenminste een lid van de gemeente te zijn. 
Nieuwe oudsten kunnen door de gemeente of de oudstenraad worden voorgedragen. De oudstenraad bepaalt de uiteindelijke keuze. De gekozen persoon wordt vervolgens aan de gemeente voorgesteld. De leden van de gemeente hebben daarna gelegenheid eventuele bezwaren binnen 14 dagen bij de oudstenraad schriftelijk kenbaar te maken. Nieuwe diakenen kunnen door de gemeente of oudstenraad worden voorgedragen. Zij worden door de oudstenraad benoemd. Als toetsing voor oudsten en diakenene geldt 1. Tim. 3 en Titus 1.
	7: 
	0: Evangelische Gemeente Nunspeet
	2: F.A. Molijnlaan 163, 8071 AE Nunspeet
	4_EM: secretariaat@egnunspeet.net
	5: https://www.egnunspeet.net
	3_TEL: 0611222499
	1_KVK: 52427110
	6_RSIN: 818837172
	21_ML: De gemeente heeft tot doel:
mensen te brengen tot het geloof in en toewijding aan Jezus Christus
een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren en elkaar te dienen en op te bouwen
invloed te hebben in de samenleving door Gods liefde, genade en kracht.
	23_ML: De eerder genoemde doelen wil de gemeente bereiken door:
- het houden van samenkomsten
- het geven van bijbelonderwijs
- het houden van gebedssamenkomsten
- het laten functioneren van kleine groepen die gericht zijn op geloofsopbouw, onderling contact en zorg voor elkaar
- het doen van evangelisatieactiviteiten
- het uitzenden en ondersteunen van zendingswerkers
- het verlenen van pastorale zorg en diaconale hulp
- het onderhouden van contacten met andere christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Bovenstaande werkzaamheden worden continu, periodiek of wisselend uitgevoerd waarbij het geloof centraal staat en de doelstellingen worden gerealiseerd.
	24_ML: De kerkgenootschap verkrijgt inkomsten voornamelijk door middel van periodieke giften van kerkleden en mensen die de gelieerde (zendelings)projecten willen ondersteunen.
	26_ML: Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werk. Ook ontvangen zij geen vaste onkostenvergoeding. Zij kunnen wel onkosten declareren die direct te maken hebben met de uitoefening van hun functie.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	25_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan ondersteunende zaken van de eerder genoemde werkzaamheden, zoals huur voor huisvesting, ICT, sprekersvergoedingen voor externe sprekers. Daarnaast draagt de gemeente bij in het werk van de zendelingen. 
De nog niet bestede inkomsten worden aangehouden op een bancaire betaal- en spaarrekening.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Wekelijks is er op zondag een samenkomst gehouden, waarin onderwijs, aanbidding en kinderwerk een plek hebben.
Tweewekelijks is er op zondagavond bijbelonderwijs gegeven. 
Wekelijks zijn er gebedssamenkomsten gehouden.
Er waren meerdere kleine groepen actief die gericht zijn op geloofsopbouw, onderling contact en zorg voor elkaar.
Een zestal zendingsprojecten zijn structureel ondersteund, incidenteel is een bijdrage geleverd aan nog enkele meer.
O.b.v. behoefte en aanbod is er pastorale zorg en diaconale hulp verleend
Met andere christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties is contact onderhouden
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	JV: 
	_MLT: https://www.egnunspeet.net/go/over-ons/
	knop: 

	4_ML: Toelichting Baten:
De gemeente ontvangt zowel baten van kerkleden t.b.v. kerkelijke doeleinden, als baten van kerkleden/derden voor de zendelingen. Deze zijn vermeld als 'overige bedragen van derden'.
De inkomsten zijn gedaald, dit heeft te maken met een terugloop in het ledenaantal.

Toelichting Lasten:
De inhuur van sprekers en andere lasten met betrekking tot het houden van diensten is toegenomen, doordat er weer wekelijks diensten gehouden konden worden. 
De lasten voor overige pastorale werkzaamheden (zendelingen) stijgen mee met de ontvangen inkomsten voor zendelingen. De lasten zijn hoger doordat de gemeente zelf ook bijdraagt. Naast de zendelingen zijn er ook kleinere goede doelen die worden ondersteund door de gemeente, zoals de voedselbank.
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