
Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

Naam

Nummer Kamer van

Koophandel

Contactgegevens. Vul minimoolt van develden Adres,Telefaonnummer of E-moílodres in.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

Website (*)

:ï:i

;,8Q94.08,8Q.,7:RS|N (**)

Naam landelijke

kerkgenootschap

ln welke landen is uw

kerkgenootschap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

i0- . . .,. ., i Beïooldepersoneelsledeningemiddeldaantalftegedurendehetboehlaar.

,7.5 , i Vrijwilligersdiezichregelmotig(meerdon3keerperjoor)inzettenvooruwinstelling.

Statutair bestuur van

het kerkgenootschap

Het bestuur von het

kerhgenootschap

han oon dehandvan

ei g en stotuuï/kerko r de

bachreven worden.

D e n omen v an b estuur ders

behoeven nietteworden

vermeld.

Er is een kerkbestuur dat de

iHet ker:kbestuur van de

meester en een secretaris + 2 leden.

aanstuurt en de praktische zaken

99 (*)Optíoneelveld,nietverplicht (**)BuitenNederlondgevestigdeinstellingenmoetenhetRSlN-nummerverplichtinvuilen

1 Algemene gegevens instelling

Stichtino Gemeentebouw

hestr rrrr6derank-oroninoen nl

www derank-oroninoen. nl
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Het doel van de gemeente is terug te vinden oh haar website.Doelstelling

Dezehon overgenomen

worden uit de eigen

herhorde ofstotuut

(ols bedoeld in orïihel z

boekzBW).

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstaonde vragen of vul na deloatstevrlag over hetbeleidsplan de url in naor hetbeleidsplan. ln dit beleidsplan moet minímaol

ontwoord gegeven worden op de in ditformulier gestelde vragen over hetbeleidsplan. Ëen kerhgenootschop dot onder een groepsbesrhikhing valt mog

verwijzen naar een beleidsplonvon de groep.

Welke werkzaam-

heden verricht het

kerkgenootschap?

Wanneerworden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

We iedere week kerkdiensten, we zijn betrokken diverse klussen in de

Jezus volgen!

:.De werkzaamheden vinden voorRar.Reliik op zonclag plaatq omdat er dan.de d.ienst.is, ,

:Dg g_v.elisg qcjiyilgil-e_l y1!1oe-1 d9o1o9 w99t< gfq+: il t 
"1q-"p91ry 

of nr1og ledgl tnq19, 
,

aan

Via de collecte in de wekelijkse dienst en de leden geven (periodieke giften)Hoe krijgt het

kerkgenootschap

inkomsten?

1 Algemeen (vervolg)



-

dat wordt Met dat
Op welke manier en aan

welke doelen worden de

verkregen inkomsten

besteed?

Als uw herhqenootsthap

vermogen oonhoudt, vul dan

in woar en op welke monier

ditvermogen wordt aan-

g eh o u d en (bi 1v o orb eel d

sp aor r ehening, b eleggingen

etc).Er hoeven geen nummers

van banhrekeningen te

wordenvermeld.

Url van het beleidsplan

Vul delinhínwoarhet

belei dsplan te vinden is.

Beloningsbeleid

Bij h et b elo ningsb el ei d

kon verwezenworden

noar regelingenvon

het Iondelijhe herh-

genoolschap waorloe

de ploatselijhekerk-

gemeenschop behoort.

deran k-gronin gen. nl/wie-zijn-wij

We hebben
a- ^----^:--

geen betaalde kracht in dienst en een beloningsbeleid is dus niet van

Ooen

i:

Activiteitenverslag
Noem de octiviteiten

die zijn uitgevoerd.

Of vul bij devolgende

vroog de url in noor het

o rtiviteitenv ersl o g, of d e

url naor het joorrekening

ols doorin de acliviteiten

von hetbetreffende

boe\aar duidelijkzijn

beschreven.

Ud van het activiteiten-

verslag. Vul de ii nk in woar hel

o ctiviteitenv er sl o g te v i n d en i s.

derank-groningen. nl/medial Open

't Algemeen (ttervolg\

ledere commissie heeft

Torranc ziin ar rta kncÍan vnnr de oroanisatie van de kerkdienst- Denk. hiefhii aan..9en.......
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Jaartal van deze Staat van baten en lasten

Vul hetverslogjaor in. Als u doorno verdergaltverschijnen

lutomltisth de joartollen boven de holommen.

Als een rubriek niet v0n toepossin g is, han €0 worden ingevuld.

Baten
opbrensten uit bezittingen

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

ïotaal baten

Lasten
Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese

en overig pastoraal werk

Bi.ldragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelilke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten overige eigendommen en inventarissen

5alarissen (kosten, organisten e.d.)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Totaal lasten

Resultaat
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ndaar de 0 Vanwege de verduuzamiToelichting

Geef eentoeli{htífil

op destaatvanbaten

enlasten.Geef deze

ook op dehegrating

of devoorgenomen

b*tedíngen.

Ofvul deurl noar de

j aarrehening in ols hier

een toelirhting in È

opgenomefi.

dit jaar. '

van

Url van dejaarrekening
Vul de linkín noor de

jaanekeníng als u due aok

hebt gepubliceerd.

htpps:/lwww.kvk.nl/ Open

(*) Optioneel, nietverplicht (***) U mag bij de begroting ooh vo,stoon met h eÍ invullen von de voo(genomen bestedingen

2 Staat van baten en lasten
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€ 41 729 € 41 500

€ 35 000
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We hebben betaalde

dat het ons


