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Algemene gegevens instelling
Naam

Evangeliegemeente De Deur Den Bosch

Nummer Kamer van
Koophandel

5 0 6 1 2 4 1 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

van veldekekade 358, 5216KT, 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer

0 7 3 6 1 3 9 6 3 6

E-mailadres

contact@dedeurdenbosch.nl

Website (*)

https://www.dedeurdenbosch.nl

RSIN (**)

8 1 5 8 1 3 2 4 7

Naam landelijke
stichting beheer evangelie gemeente De Deur Zwolle
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Globaal
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

0
5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

De gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad. De kerkenraad draagt de
verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de gemeente. De voorganger
benoemt de eerste leden van de kerkenraad uit de mannelijke gemeenteleden.
Nieuwe leden van de kerkenraad worden op voorstel van de voorganger door de
kerkenraad benoemd.
De benoeming vindt plaats voor een periode van vijf jaren. Na afloop van de
vorenbedoelde periode is verlenging van de periode mogelijk indien het betreffende
kerkenraadslid daartoe bereid is. Het aantal leden van de kerkenraad wordt door de
raad bepaald met een minimum van twee personen.
Als voorzitter van de kerkenraad zal de voorganger fungeren.
Door de kerkenraad wordt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester
benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon
worden vervuld.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De gemeente heeft ten doel: het evangelie van Jezus Christus te verbreiden in de
ruimste zin van het woord en gelovigen bijeen te brengen in de eigen gemeente dan wel
in eventuele zustergemeenten, ten dienste van effectieve bevordering van het
Koninkrijk van God.

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?

Ten uitvoering van de doelstelling vinden de volgende werkzaamheden plaats:
1) het verschaffen van de noodzakelijke hulp, bemoediging, instructie, richting en
correctie aan de gelovigen die aan de gemeenten verbonden zijn
2) het onderricht/de lering van de gelovigen en hun kinderen in de principes van de
Bijbel door middel van prediking, bijbelstudies en kinderwerk
3) het opleiden, kwalificeren en aanstellen van gelovigen ten behoeve van uitzending in
het nationale en internationale zendingsveld
4) het verlenen van bescherming, erkenning en ondersteuning aan (zuster) gemeenten
en gelovigen waarmee wordt samengewerkt
5) het organiseren van evangelisatie activiteiten zoals straatevangelisatie, het
publiceren of verspreiden van boeken, folders, het maken van films, cd's, radio en/of
televisieuitzendingen en het gebruik van overige effectieve middelen ter verspreiding
van het evangelie
De diverse werkzaamheden vinden wekelijks dan wel dagelijks plaats.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

1) het inzamelen en beheren van financiele bijdragen, zoals giften, collectes, tienden,
erfenissen en legaten;
2) alle overige wettig verkregen baten, waaronder (onder) verhuur van ruimte die niet
direct van node zijn voor de eigen behoeften
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

1) Het huren, inrichten en onderhouden van een kerkpand ten behoeve van
regelmatige samenkomsten en andere activiteiten.
2) Het aanschaffen van diverse benodigdheden voor o.a. kantoor, keuken en (muziek)
apparatuur die ondersteunend zijn bij de doelstellingen van de gemeente
3) Het uitbetalen van een traktement aan de voorganger en zijn vrouw, ten behoeve
van de prediking en de ondersteuning van de gemeente
4) Het organiseren van kinderwerk ten behoeve van geloofs ontwikkeling bij de jeugd
5) Het organiseren van kerkelijke activiteiten hetzij in het eigen kerkgebouw, dan wel
op locatie met als doel het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus
6) Het organiseren van gezamelijke activiteiten met onze zustergemeenten in
binnenland en buitenland met als algemeen doel wereldevangelisatie, alsmede het het
medefinancieeren van projecten in het binnen en buitenland.
De gemeente heeft diverse spaarrekeningen bij een bank.

https://www.dedeurdenbosch.nl/anbi

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Gedurende het jaar waren gemiddeld 0 werknemers in dienst bij het kerkgenootschap
op basis van een volledig dienstverband. De bestuurders zijn in 2021 onbezoldigd
geweest.

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.

In het jaar 2021 konden de vertrouwde activiteiten weer verder worden opgestart, na
de beperkte mogelijkheden als gevolg van de Corona restricties in het voorgaande
jaar. Dit heeft geresulteerd in vele uitwisselingen met zustergemeenten in Nederland
en tevens ook bezoek van buitenlandse gast predikers. Een hoogte punt was een
concert met een evangelist zanger uit Engeland. Daar de behoefte tot samenkomst na
alle beperkingen groter was dan ooit, zijn er speciale gelegenheden georganiseerd
voor meerdere groepen binnen de gemeente. Daarbij zijn ook vele nieuwe bezoekers
geweest waardoor de doelstelling van de gemeente bereikt werd.
Een bijzondere bijkomstigheid in 2021 is de betrokkenheid geweest van vele jeugdige
kerkleden, die op diverse gebieden betrokken zijn geraakt in de activiteiten van de
gemeente. Doordat er ook nieuwe gezinnen werden toegevoegd, is de aanwas van
jeugdige kerkleden substantieel geweest in 2021.
Al met al is 2021 een zeer vruchtbaar jaar geweest en is er een sterk fundament
ontstaan voor nieuwe initiatieven en activiteiten in 2022.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.dedeurdenbosch.nl/anbi

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

0

€

0

Bijdragen kerkleden

€

203.115

€

186.729

€

183.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

10.578

€

10.979

€

12.000

Totaal baten

€

213.693

€

197.708

€

195.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

60.097

€

52.656

€

55.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

19.007

€

18.903

€

20.300

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

35.245

€

35.368

€

32.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

64.334

€

61.336

€

65.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

13.947

€

5.000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.791

€

2.720

€

3.000

Totaal lasten

€

182.474

€

184.930

€

180.300

Lasten

+

+
+

Resultaat

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.

€

31.219

+

+
+

€

12.778

+

+
+

€

14.700

Baten en lasten: De meeste inkomsten van de gemeente in 2021 bestonden
hoofdzakelijk uit giften en daarnaast enkele diverse inkomsten, gezamenlijk een
bedrag van €213.693 (2020: €197.708)
- Na aftrek van de giften aan de moedergemeente in Zwolle was €183.818 beschikbaar
(2020: €171.904). Van de totale kosten is €18.468 (2020: €13.156) geïnvesteerd in
Wereld Evangelisatie.
- De verdere uitgaven hebben voornamelijk betrekking op de huur en onderhoud van
de kerk locatie in ’s-Hertogenbosch, traktementen, en lokale kerkactiviteiten. Ook zijn
er nog enkele uitgaven gedaan met betrekking tot voorzieningen in het pand op het
gebied van klimaatbeheersing, inrichting en aanschaf van apparatuur.
- Na deze diverse uitgaven en investeringen is er een overschot ontstaan van €21.273
op de balans.
De resultaten zijn besproken op de Algemene Leden Vergadering op 1 mei 2022.
Begroting 2022: Verwachting is dat de diverse (vaste) inkomsten en uitgaven posten in
2022 vergelijkbaar zullen zijn met het jaar 2021, met een lichte stijging in de kosten van
o.a. huur en onderhoud van het kerk gebouw , kerkactiviteiten en traktement. Een
verwachte daling van de kosten ten opzichte van 2021 betreft o.a. investering en
aanschaf van zaken met betrekking tot de inventaris, zoals installaties en apparatuur. .

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

https://www.dedeurdenbosch.nl/anbi

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Open

