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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Evangelische Gemeente ""Jozua
0 1 1 7 0 2 5 7

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

Oosterstraat 35
0 6 4 2 8 5 5 3 3 8

E-mailadres

t.meulen@jozuadrachten.nl

Website (*)

www.jozuadrachten.nl

RSIN (**)
Naam landelijke
n.v.t.
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
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
4 0

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

Voorzitter, secretaris en penningmeester

(**) 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).

Het kerkgenootschap (de gemeente) stelt zich ten doel: het verkondigen van de
boodschap van Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen,
dit op grond van de Bijbel als Gods Woord.
Het tracht dit doel te bereiken door het houden van samenkomsten, het doen geven
van godsdienstonderwijs, het doen uitgeven van geschriften en voorts al hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelings bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords.

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?

Het houden van zondagse samenkomsten ( = kerkdiensten).
Samenkomsten voor de kinderen tijdens de zondagse diensten.
Bijeenkomsten voor Jongeren op zaterdagavond. Bijeenkomsten voor Tieners op
zaterdagavond.
Huiskringen voor volwassenen in 3 leeftijdsgroepen: maandelijks.
Bijbelstudieavonden 1 x per maand. Gebedsavonden: 2 x per maand.
Bovengenoemde activiteiten worden genoemd in de statuten: samenkomsten en
godsdienstonderwijs.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Bijdragen van leden en bezoekers via bank en collectes. Subsidies, bijdragen van
derden en rente. Andere inkomsten.
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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.

Vergoedingen gastsprekers.
Gemeentewerk: cursussen gemeenteleiders.
Kinder-, Tiener- & Jongerenwerk. Gezinsdiensten
Familygroups. Gezamenlijke gemeente-activiteiten. .Attenties voor gemeenteleden bij
huwlijk, ziekte etc.
Materiële kosten muziekteam.
Het vermogen word aangehouden op onze spaarrekening bij de Rabobank i.v.m.
groot onderhoud van het gebouw en aanschaf van inventaris.

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

Open

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

Het werk van de bestuursleden geschiedt volledig onbezoldigd. Zij kunnen wel een

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.

Wekelijkse samenkomsten op zondagmorgen. De kinderen hebben, in 3 groepen,
tijdens een deel van de dienst een eigen programma. Enkele keren per jaar houden we
een gezinsdienst: een feestelijke dienst voor het hele gezin.

vergoeding krijgen voor werkelijk gemaakte kosten.

Voor de tieners en jongeren zijn er op zaterdagavond in 2 groepen speciale
bijeenkomsten, waar ook jongeren van buiten de gemeente aan deel nemen.
Bidstonden op de eerste en derde woensdag van de maand.
Bijbelstudieavonden. één keer per maand.
Family Groups: samenkomsten van de volwassenleden, voor ontmoeting en onderwijs.
Jozua herstel: mogelijkheid voor gemeenteleden en anderen om een afspraak te
maken om te laten bidden voor herstel van geest, ziel en lichaam.
Eind 2020 zijn we begonnen met het "Loungeproject" de koffieruimte is
geschilderd,voorzien van een nieuw plafond en vloerbedekking.

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

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 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

€

0

Bijdragen kerkleden

€

54.834

€

€

54.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

4.342

€

2.000

Totaal baten

€

59.176

€

€

56.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

6.446

€

€

9.350

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

23.357

€

€

22.100

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

17.872

€

€

16.900

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

1.888

€

€

2.700

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.461

€

3.380

Totaal lasten

€

53.024

€

54.430

Lasten

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+
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.

€

6.152

+
€

0

€

1.570

De begroting geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen
bestedingen.
Enkele begrote uitgaven wijken af van de kosten van vorig jaar doordat we toen geen /
minder diensten konden houden.
In verband met de aanschaf van diverse nieuwe inventaris stijgen de kosten van
afschrijvingen inventaris

(*) Optioneel, niet verplicht

Open

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

+
+

De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit: bijdragen, giften en collectes.Subsidies:
gedeeltelijke teruggaaf van betaalde Energiebelasting.
Kerkdiensten etc.: spreekbeurten van gastsprekers, jeugd- & tienerwerk,
gezinsdiensten, kinderwerk.
Bijdragen aan andere organen: ondersteuning zendelingen, giften voor andere
christelijke organisaties
Lasten kerkelijke gebouwen:: onderhoud gebouw en installaties, energiekosten.
Lasten overige inventarissen:: afschrijvingen inventarissen.
Lasten beheer en administratie: verzekeringen, internetkosten, gemeentelijke-&
waterschapsbelastingen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

+

