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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: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. De kerkenraad telt ca. 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.Als grondslag heeft De Gereformeerde kerk Mariënberg e.o. Gods Woord, zoals de Bijbel dat weergeeft. Daarnaast worden de volgende belijdenisgeschriften door ons onverkort en bindend aanvaard:a. de oecumenische belijdenisgeschriften: de apostolische geloofsbelijdenis / de geloofsbelijdenis van Nicea / de geloofsbelijdenis van Athanasius;b. de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Nederlandse geloofsbelijdenis / de Heidelbergse Catechismus / de Dordtse leerregels.We houden ons aan de Dordtse Kerkorde, zoals die is vastgesteld door de Generale Synode van Groningen-Zuid-1978, met de aanpassingen die gedaan zijn op de Generale Synode te Mariënberg 2005.
	8: 
	9_A4: 0
	10_A4: 25
	0: De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o.
	5: https://dgkmarienberg.nl/
	7: 
	2: 
	4_EM: penningmeester@dgkmarienberg.nl
	1_KVK: 08214376
	3_TEL: 
	6_RSIN: 818088552
	21_ML: De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o. verkondigt het evangelie zoals opgeschreven staat in Gods Woord en wordt na gesproken in de 3 formulieren van eenheid. En zij verkondigt dit aan allen die de erediensten bijwonen. De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. 
	23_ML: De kerkenraad schakelt zoveel mogelijk gemeenteleden in bij het plaatselijk kerkewerk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.De volgende activiteiten worden uitgeoefend:• Kerkdiensten belegd (tijdens zon- en feestdagen en bij huwelijken)• Gemeentevergaderingen belegd (minimaal 1 keer per jaar)• Catechisaties gegeven (gedurende het schoolseizoen, wekelijks)
	24_ML: De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o. ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes.
	26_ML: Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.Enkel kosters, catechiseermeesters en organisten ontvangen een vrijwilligervergoeding voor hun diensten.
	25_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan het huren van een kerkgebouw, nutsvoorzieningen; onkosten- en vrijwilligervergoedingen; bank en verzekeringskosten. Het vermogen wordt aangehouden op bank- en spaarrekeningen bij nederlandse banken.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: In het afgelopen jaar heeft De Gereformeerde Kerk Mariënberg e.o. de volgende activiteiten uitgeoefend:• Kerkdiensten belegd • Gemeentevergaderingen belegd• Catechisaties gegevenDe meeste van deze zaken vonden ook online plaats.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	4_ML: In de opbrengsten uit bezittingen is tevens opgenomen de verkoop van de pastorie.In de bijdrage kerkleden is ook een deel van een ontvangen legaat meegenomen.



