Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Volle evangelie gemeente Charisma Venlo
1 2 0 6 8 4 2 8

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

Sleedoornstraat 20
0 6 2 2 4 3 9 0 1 2

E-mailadres

spittka1976@hotmail.com

Website (*)

freegospelchurch.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 8 5 5 8 0 4 0

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1

Aantal medewerkers (*)

4 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Wil Lotz

Secretaris

Markus Spittka

Penningmeester

Nicole Engelen

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting heeft ten doel:
- Mensen in aanraking te brengen met het Woord van God
en laten proeven van het nieuwe leven dat Christus wil geven door Zijn Geest,
- een gemeente te vormen waar mensen kunnen groeien in geloof en dienstbaarheid,
- stoffelijke ondersteuning van het gemeentewerk en andere zendings en evangelisatie
activiteiten.

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.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Stg Charisma organiseert wekelijkse activiteiten zoals de eredienst, bijbelstudies,
bidstondes. Deze activiteiten verbinden mensen met God en elkaar.
Er vinden maandelijks verschillende trainingen plaats zoas de discipelschapstraining
en diverse seminars, waarin bepaalde thema's worden uitgediept. Hierdoor kunnen
mensen groeien en meer kennis op doen op het gebied van het woord en geloof in
God.
Jaarlijks vindt er een kerst en paasdienst plaats waarbij mensen tijdens een
uitgebreide dienst samenkomen om deze feesten met elkaar te vieren.
Stg Charisma heeft wekelijks een evangelisatie activiteit en ondersteund een mission
gebied in Indonesië. Dit doet men door hun te ondersteunen in bijbelse toerusting en
trainingen. Tevens helpt men door financiël bij te dragen voor de eerste
levensbehoefte zoals eten en kleding.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door vrijwillige giften, subsidies, bijdragen van deelnemers (bepaalde activiteiten)

03 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het
evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming
met het geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie.

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

https://anbi.nl/wp-content/uploads/volle-evangelie-gemeente-charisma-venl
o/Beleidsplan%20FGC%202.1%20(2021-2024).pdf

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Stg. Charisma Volle Evangelie Gemeente Venlo bestaat uit een bestuur van een
Voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuursleden verrichten hun werk
onbezoldigd.

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.

De vaste activiteiten die horen bij de stichting horen: wekelijkse samenkomsten,
kinderwerk, bijbelstudies, bidstondes, crea en knutselmiddagen. Op maandelijkse
basis vonden er o.a. jeugdavonden, leiderschapsontmoetingen en bestuurs en
organisatievergaderingen plaats.

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

Stg. Charisma tracht haar doel te realiseren door:
- Het houden van openbare samenkomsten
- Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
- Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
- Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
- Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
Er wordt een reserve aangehouden op de spaarrekening om de continuïteit van de
organisatie en haar doelen te kunnen borgen.

Open

Daarnaast verrichte de stichting sociaal maatschappelijke activiteiten. Zoals
bijvoorbeeld het zorgen voor daklozen die terecht kunnen voor een douche en
omkleedmogelijkheid en het nuttigen van een kop koffie of thee.
Dit zijn tevens wekelijkse activiteiten.

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

Passiva

31-12-2021

€

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

31-12-2020 (*)

5.495

€

+

€

5.495

+
0

€
€

1.250

€

+
€

21.574

+
22.824

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

18.686

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

Totaal

€

+
€

22.824

22.824

+

Het totaal van de direct opeisbare saldi bij bankinstelling beloopt per balansdatum € 11940,85
Het saldo is vrij opneembaar.

Borgsom (resterend) pand.

+
€

18.686

Bestemmingsfondsen

1. Liquide middelen

2. Vorderingen langlopend

€

+

22.824

1.250

€

13.191

€

18.686

€

€
11.941

31-12-2020 (*)

18.686

+
€

22.824
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

57.315

€

87.198

Financiële baten

€

5.061

€

2.308

Overige baten

€

€
8.994

+

€

5.631

€

639

€
€

8.994

+
6.271

€
€

57.315

+

87.198

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

71.371

95.776

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

834

€

490

Personeelskosten

€

26.405

€

15.635

Huisvestingskosten

€

22.493

€

23.460

Afschrijvingen

€

272

€

0

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

21.648

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

€

3.857

16.499

€

€
€

27.249

75.509

€

83.334

-4.139

€

12.443

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

- Overige lasten bestaan uit kosten die onstaan zijn uit diensten en aanschaf materiaal
tbv van de doelstellingen van de stichting en diens activiteiten. Daarnaast worden er
onkosten gemaakt zoals drukwerk, advertenties, verteer, bankkosten, reiskosten,
inkoop catering etc. om de activiteiten te kunnen realiseren.
- De huisvestingskosten bestaan uit huur pand, gas water en licht, belastingen en
verzekeringen.
- Verstrekte subsidies & giften zijn missions en giften (betalingen) diakenposten

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

Open

