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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 (**)

r
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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
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: Praeses (voorzitter); Scriba (secretaris); pastoraal ouderling; diaken en een kerkrentmeester vormen het dagelijkse bestuur.
	8: 
	9_A4: 1
	10_A4: 25
	0: Gereformeerde Kerk te Asperen
	5: www.gkasperen.nl
	7: Protestantse Kerk in Nederland
	2: Mddelweg 5, 4147AS Asperen
	4_EM: gkasperen@gmail.com
	1_KVK: 76351106
	3_TEL: 
	6_RSIN: 002520813
	21_ML: Wij geloven in God de Vader, Jezus Zijn Zoon en in de Heilige Geest. Wij geloven in de verlossing van onze zonden door het lijden van Jezus Christus en de genade van de Heer. Door zijn opstanding en liefde mogen wij allen leven, in relatie met onze God en deze liefde van onze Heer willen wij uitstralen en doorgeven.

Wat vinden wij belangrijk?
Het hart van de gemeente klopt vooral in de erediensten. Daarin wordt het woord van God uitgelegd, mogen we samen bidden, sacramenten vieren, zingen en ons geloof belijden. Verder is er veel aandacht voor het pastoraat, bijbelstudie, groeigroepen, kinder- en jeugdwerk.

Hoe willen wij bekend staan?
We willen een open, actieve en lerende gemeente zijn, met respect voor ieders geloofsbeleving
	23_ML: De accenten in ons beleidsplan liggen op:
het houden van aansprekende en inspirerende diensten voor alle leeftijden
het gemeentebreed toerusten van onze leden met als doel elkaar te stimuleren en te steunen in onze geloofsontwikkeling
het ontwikkelen en vormgeven van onze missionaire ambitie

Het beleidsplan is bedoeld om lijnen uit te zetten en doelen te stellen zodat we gefocust blijven op onze opdracht en optimaal uitvoering kunnen geven aan onze missie.
	24_ML: Via vrijwillige bijdragen van de leden, via collecte opbrengsten en giften. En via incidentele acties.
	26_ML: De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
	25_ML: Uitgaven voor een predikantplaats, jeugdwerk; onderhoud gebouwen en invulling van erediensten.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. 
Activiteiten vinden plaats op het gebied van:
- jeugdwerk (First Rock en Rock Solid);
- catechese;
- gespreksgroepen;
- kookclub;
- breiclub.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 9950
	2_A7: 56320
	3_A7: 
	4_A7: 66270
	5_A7: 42700
	6_A7: 3470
	7_A7: 7375
	8_A7: 8475
	9_A7: 1600
	10_A7: 2150
	11_A7: 1900
	12_A7: 67670
	13_A7: -1400

	0_JR: 2020
	2: 
	1_A7: 9650
	2_A7: 61419
	3_A7: 322
	4_A7: 71391
	5_A7: 25675
	6_A7: 3235
	7_A7: 7489
	8_A7: 8146
	9_A7: 834
	10_A7: 1620
	11_A7: 1662
	12_A7: 48661
	13_A7: 22730

	3: 
	1_A7: 9796
	2_A7: 60423
	3_A7: 750
	4_A7: 70969
	5_A7: 44605
	6_A7: 3519
	7_A7: 8308
	8_A7: 8305
	9_A7: 471
	10_A7: 1863
	11_A7: 1967
	12_A7: 69038
	13_A7: 1931

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2019

	JV: 
	_MLT: http://www.gkasperen.nl/uploads/klant143/files/Publicatierapport%20GK%20Asperen%202020%20ten%20behoeve%20van%20%20ANBI.pdf
	knop: 

	4_ML: Het jaar 2020 heeft een relatief groot positief resultaat. Dit is voornamelijk het gevolg van het feit dat in  gehele jaar de predikantplaats vacant is geweest. Wel werd de vacature gedeeltelijk ingevuld met inzet van een kerkelijk werker.



