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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


	1	Algemene gegevens instelling
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	1: 
	20_ML: Voorzitter, secretaris, penningmeester
	8: Nederland
	9_A4: 0
	10_A4: 3
	0: Stichting Kerkgenootschap De Open Deur
	5: www.bethelfellowship.nl/deopendeur
	7: Bethel Fellowship Nederland
	2: Preludeweg 50
	4_EM: ariekok7@gmail.com
	1_KVK: 28098084
	3_TEL: 0641434143
	6_RSIN: 815630761
	21_ML: Verlenen van financiële en geestelijk steun, advies met betrekking tot pinkstergemeente de open deur. Het beheren en administreren van gelden voor de gemeenten. Tevens het ondersteunen van zendings projecten en sinds 2014 Vluchtelingenhulp aan ontheemden. Zomede al hetgeen met verenstaande verband houdt of daaraan bevordelijk kan zijn.
	23_ML: Algemeen Beleidsplan van Bethel Fellowship NederlandBethel Fellowship Nederland, afgekort als BFN, is een samenwerkingsverband van aangesloten christelijke kerkgenootschappen dat zijn zetel heeft te Alphen aan den Rijn. Autonome lokale gemeenten zijn gevestigd te Alphen aan den Rijn , Den Haag, Nijmegen en Wadenoijen gemeente Tiel.De BFN stelt zich ten doel op Bijbelse grondslag haar Godsdienst te beoefenen en te bevorderen, en gelooft dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en beleving.  Het geloof dat zij belijdt is gebaseerd op het Volle Evangelie, de Bijbel in al zijn volheid. Zij tracht haar doel te bereiken via de aangesloten Gemeenten door middel van het houden van Erediensten en Bijbelstudies. Verder het onderhouden van landelijke samenwerking met de aangesloten Gemeenten en met andere kerkgenootschappen. Ook evangelisatie en het verspreiden van geestelijke lectuur en/of het stichten van nieuw Gemeenten. Het hulp bieden bij geestelijke nood en het ondersteunen van werkers in zendingsgebieden
	24_ML: Ophalen van collecties tijdens de erediensten, giften en legaten. Vrijwillige bijdragen voor speciale zendings projecten zoals Vluchtelingenhulp
	26_ML: Reiskosten worden vergoed uit de opgehaalde collectes. Predikanten van buiten de eigen gemeente krijgen een vergoeding voor hun medewerking
	25_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de huur van de zaal voor de zondagse samenkomsten; de afdracht aan de Bethel Fellowship Nederland; ondersteuning zendingsprojecten; bankkosten; bijbelstudie materialen; vergoedingen sprekers; het organiseren van fellowshipdiensten; diaconie; huishoudelijke benodigdheden; vervanging apparatuur en bijdrage voor de kosten van de website van de Bethel Fellowship Nederland.
	26: 
	_MLT: https://www.bethelfellowship.nl
	knop: 

	27_ML: Zie hiervoor het Jaarverslag 2020 Stichting De Open Deur
	27: 
	_MLT: https://www.bethelfellowship.nl/wp-content/uploads/2021/02/Jaarverslag-2020-De-Open-Deur-Definitief.pdf
	knop: 
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	JV: 
	_MLT: https://www.bethelfellowship.nl/wp-content/uploads/2021/02/Jaarverslag-2020-De-Open-Deur-Definitief.pdf
	knop: 

	4_ML: Door de corona crisis hebben we beduidend minder inkomsten ontvangen. Terwijl we extra moesten investering in streaming voor de online samenkomsten, dit hebben we in samenwerking met Bethel Alphen aan de Rijn gedaan. Webcamera, snelle laptop en verschillende randapparatuur moest worden aangeschaft. We zijn wel doorgegaan met het ondersteunen van de vluchtelingen hulp. Zie het jaarverslag waarin alles specifiek is beschreven.



