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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 der stichting bestaat uit ten minste drie leden. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur. het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, aftreden volgens rooster, overlijden, onder curatelestelling, opname in een psychiatrisch ziekenhuis voor langer dan een jaar of ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Een bestuurslid kan ook worden ontslagen door het bestuur. Een besluit daartoe dient te worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de overige zitting hebbende bestuursleden. Een door de rechtbank ontslagen bestuurslid kan gedurende vijf jaar na het ontslag geen bestuurslid van een stichting worden. De bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vakature benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding worden toegekend.
	8: Nederland
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Stichting De Reddingsark
	5: www.dereddingsark.nl
	7: Stichting De Reddingsark
	2: Adelheidlaan 8 3743 DH Baarn
	4_EM: chris.lups@dereddingsark.nl
	1_KVK: 000041188258
	3_TEL: 0355418972
	6_RSIN: 003047271
	21_ML: Het verkondigen en verbreiden van het evangelie van Jezus Christus. Het in stand houden van - en leiding geven aan een evangelische gemeente en het uitvoeren van alle daartoe behorende taken , een en ander in de ruimste zin genomen. Het verstrekken van de door de stichting ontvangen gelden aan het naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komende zendelingen en/of instellingen van evangelische zendingsarbeid, dan wel aan personen, die zich voor zodanige arbeid bekwamen en/of zich bekwamen voor arbeid binnen de evangelische gemeente. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verlenen van hulp en bijstand aan mensen, die in geestelijke nood verkeren. Het stimuleren en bevorderen van bijbelstudie, het organiseren van bijeenkomsten en al wat bevorderlijk kan zijn voor het gestelde doel.  

	23_ML: Uit de doelstelling van de stichting volgt het beleidsplan.
De evangeliegemeente De Reddingsark is een zelfstandig kerkgenootschap die op twee plaatsen samenkomt in Baarn ( Adelheidlaan 8) en Bunschoten ( Plecht 1).
De evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de bijbel als het onfeilbare door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God.
De evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot volwassenheid in het geloof in Jezus Christus en tot het beleven van de gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. In beide locaties wordt op de zondagmoren om 9.45 uur een openbare samenkomst gehouden , waarbij verschillende voorgangers de woordverkondiging verzorgen. Gedurende de samenkomsten verzorgt een muziekteam de begeleiding van de te zingen liederen. Binnen de gemeente bestaat een actief kinder- en jeugdwerk, waarbij in verschillende leeftijdsgroepen jongeren onderwezen en begeleid worden in de geestelijke ontwikkeling. De stichting organiseert ook bijbelstudie avonden die openbaar toegankelijk zijn. Daarnaast is er lokale evangelisatie en is de gemeente nauw betrokken bij diverse zendingsprojecten.
	24_ML: De middelen van de stichting worden hoofdzakelijk verkregen uit collecten, giften, donaties, vergoedingen, subsidies, erfstellingen, legaten en schenkingen.
	26_ML: De stichting heeft een partime hulp in dienst voor onderhoud van het pand. alle overige werkzaamheden worden uitsluitend verricht door onbezoldigde vrijwilligers. De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden om niet. Voor gemaakte kosten kan een redelijke vergoeding worden toegekend.
	25_ML: Het houden van samenkomsten en toerustingscursussen.Het toerusten van gemeente leden door middel van woordverkondiging, bijbelstudie, bidstonden, kringwerk, jeugdwerk en tienerwerk.
Het verlenen van pastorale zorg en diaconale zorg.
Evengelisatie en verspreiding van evangelielectuur.
Het ondersteunen van zendelingen en zendingsprojecten.
Het vermogen wordt uitsluitend aangehouden op bankrekeningen, daarnaast bezit de stichting een eigen pand. 
	26: 
	_MLT: zie reeds verstrekte toelichting
	knop: 

	27_ML: 1. Het houden van samenkomsten.
2. Het toerusten van gemeenteleden, Bijbelstudie, Jeugdwerk, Kringwerk en tienerwerk
3. Het verlenen van diaconale en pastorale zorg.
4. Evangelisatie en verspreiding lectuur.
5. Het ondersteunen van Zendelingen en zendingsprojecten.

Op dit moment is de gemeent nauw betrokken bij de volgende zendingsprojecten:

1. Een project onder prostituees in Taiwan.
2. Een kinderproject in Azië.
3. Een zendingsorganisatie in Nederland.
4. Een jeugdproject op Curaçao.
5. Projecten in Albanië en Roemenië.
 

	27: 
	_MLT: zie bovengenoemde activiteiten.
	knop: 
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	1_A7: 0
	2_A7: 154477
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	4_ML: Baten:
bijdrage kerkleden 2020 voor de gemeente € 89.916 ( 2019 € 99.015)en voor de zending € 59.120 ( 2019 € 62.693).
Lasten:
Kosten kerkdiensten bestaan uit :huishouding,contactblad,spreekbeurten,zondagschool en jeugd, diaconie en kosten gemeente algemeen.
Bijdragen aan anderen betreft zending 2020 € 62.087 ( 2019 € 65.380)
Lasten kerkelijke gebouwen bestaan uit onderhoud pand en vaste lasten en huur locatie Bunschoten.
Lasten inventaris is afschrijving.
Salarissen bestaan uit personeelskosten huishoudelijke hulp.
Lasten beheer zijn: telefoon- en internetkosten, kantoorkosten en bankkosten.  
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zal de penningmeester rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur.
een kascommissie controleert de jaarrekening. De jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaglegging.   



