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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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	1: 
	20_ML: Tot opheffingsdatum Pinkstergemeente Bethel 1-1-2021 bestond het hoofdbestuur uit: voorganger/voorzitter, secretaris en plaatsvervangend secretaris, penningmeester en plaatsvervangend penningmeester en diakenen. Het dagelijks bestuur bestond uit voorganger/voorzitter, secretaris en penningmeester.

NB De voorganger is in januari 2021 overleden.
	8: was Nederland
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Pinkstergemeente Bethel Den Haag
	5: https://www.bethelfellowship.nl
	7: PG Bethel Den Haag werkte onmder de koepel van Bethel Fellowship Nederland
	2:  Kalmoes 24, 2671 WB Naaldwijk (secretariaat tot 1-1-2021)
	4_EM: amts.smit@caiway.nl
	1_KVK: 27340384
	3_TEL: 
	6_RSIN: 820091467
	21_ML: Doelstelling van de gemeente was op Bijbelse grondslag haar Godsdienst beoefenen en bevorderen in het geloof dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en beleving. 
Dit door middel van het houden van Erediensten, Bidstonden en Bijbelstudies, door samenwerking met zuster- en gelijkgestemde gemeenten, door evangelisatie, door het zo nodig verlenen van concrete hulp en door ondersteuning van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en -bij voorkeur kerkelijke- goede doelen. 
De gemeente had als 'lijfspreuk' de tekst uit Galaten 6 vers 2: Draagt elkanders lasten.
. 

	23_ML: De gemeente realiseerde tot 1-1-2021 haar doelstellingen:
1. door het houden van Erediensten, Bidstonden en het geven van Bijbelstudies, welke studies allereerst gemeentelijk worden gehouden om iedereen te onderwijzen in de Grondwaarheden van de Bijbel; 
2. door landelijke samenwerking met gemeenten die eveneens op basis van de Bijbel en het Woord van God hun geloof belijden;
3. door het evangeliseren en/of verspreiden van geestelijke lectuur;
4. door in gevallen van geestelijke nood in de ruimste zin des woords waar mogelijk, daadwerkelijk hulp te verlenen; 
5. door ondersteuning van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en  ondersteuning van goede doelen, bij voorkeur op kerkelijke grondslag. 
	24_ML: Inkomsten kwamen uit de zogenaamde tienden (financiële bijdragen van de gemeenteleden) en overige baten, bestaande uit giften en collecteopbrengsten
	26_ML: Er was geen sprake van salariëring/loondienstverband. Zondagse sprekers  kregen een sprekersvergoeding van € 100 per spreekbeurt, aangevuld met een reiskostenvergoeding van € 0,19/km. Toen i.v.m. Corona geen fysieke kerkdiensten meer konden worden gehouden werden de wekelijkse spreekbeurten digitaal verzorgd vanuit huis, waarmee de reiskostenvergoeding kwam te vervallen.
De voorganger kreeg een algemene vergoeding/jaarlijkse tegemoetkoming in zijn kosten van € 3.000
	25_ML: Deze geldmiddelen werden aangewend voor 
- het functioneren van de eigen gemeente
- het uitvoeren en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsactiviteiten 
- ondersteuning van goede doelen, bij voorkeur op kerkelijke grondslag.
E.e.a. werd nader gespecificeerd in de begroting en verantwoording van de financiële middelen, die ook op de website van de BFN zijn gepubliceerd.

PG Bethel Den Haag beschikte over een betaal- en een spaarrekening (zie ook jaarverslag). 
	26: 
	_MLT: https://www.bethelfellowship.nl/den-haag/
	knop: 

	27_ML: https://www.bethelfellowship.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-bewerkt-PG-Bethel-Den-Haag.pdf
	27: 
	_MLT: https://www.bethelfellowship.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-2020-bewerkt-PG-Bethel-Den-Haag.pdf
	knop: 
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	4_ML: Zie uitgewerkt financieel verslag en toelichting in het jaarverslag zoals gepubliceerd op de website



