Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

De Gereformeerde Kerk (Hersteld) Zwolle e.o.
0 8 2 1 0 2 3 4

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

Postbus 1120, 8001 BC Zwolle
0 6 4 0 1 6 3 0 7 2

E-mailadres

penningmeester@gereformeerde-kerk-zwolle.nl

Website (*)

www.gereformeerde-kerk-zwolle.nl

RSIN (**)

8 1 8 0 4 5 9 7 8

Naam landelijke
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de brede kerkenraad en wordt gevormd
door de ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) van deze gemeente. In onze
gemeente telt de kerkenraad 9 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de
kerkelijke gemeente.
De penningmeester en de boekhouder zijn verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van
o.a. de begroting en de jaarrekening.

(**) 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 Gereformeerde Kerken (hersteld) zijn onderling verbonden in eenheid van het
christelijk geloof, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift.
Zij aanvaarden met de oude christelijke kerk de Apostolische Geloofsbelijdenis, de
geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.
Met de kerk van de Reformatie aanvaarden zij bovendien de Nederlandse
Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels als
betrouwbare samenvatting van de christelijke leer

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?

DGK Zwolle verkondigt het Evangelie zoals opgeschreven staat in Gods Woord en
wordt na- gesproken in de bovengenoemde belijdenisgeschriften, die u vindt op dit
internetadres. Zij verkondigt dit aan allen die de erediensten bijwonen. DGK Zwolle
ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes. Zij beheert het vermogen.
Dit beheer wordt uitgevoerd door een penningmeester en een boekhouder.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

DGK Zwolle ontvangt haar inkomsten vanuit legaten, giften en collectes. Zij beheert
het vermogen. Dit beheer wordt uitgevoerd door een penningmeester en een
boekhouder.

De besteding van het vermogen gaat naar het huren van een kerkgebouw, onderhoud
van de pastorie en het in stand houden van de erediensten; het onderhouden van een
predikant en de daarbij horende oudedagvoorziening; vergoedingen; bijdragen aan het
kerkverband en bank en verzekeringskosten.
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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.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de
ontvangen inkomsten wordt besteed aan het traktement van de predikant en aan de
organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van
de kerkdiensten (zoals huur kerkgebouw) en aan de kosten van de eigen organisatie
(kilometer en andere vergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk.

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.

De beloning van de predikant in loondienst, is volgens richtlijn van de CGMV.
De kosters ontvangen de wettelijk vastgestelde vrijwilligersvergoeding.

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 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
aan de diaconie.

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

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

In het afgelopen jaar heeft DGK Zwolle de volgende activiteiten uitgeoefend:
. Kerkdiensten belegd
. Vergaderingen belegd voor de kerkenraad en de diaconie
. Gemeentevergaderingen belegd
. Catechisaties gegeven
. Bijeenkomsten voor 55+ leden
. Evangelisatieactiviteiten
. Bijbelstudie

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

€

17.017

€

18.439

€

0

Bijdragen kerkleden

€

132.216

€

136.692

€

120.775

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

€

0

Totaal baten

€

149.233

€

155.131

€

120.775

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

39.104

€

9.702

€

58.530

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

9.605

€

8.384

€

6.615

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

12.895

€

17.676

€

15.441

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

48.271

€

35.049

€

34.537

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

1.587

€

1.460

€

1.350

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.982

€

5.353

€

5.085

Totaal lasten

€

115.444

€

77.624

€

121.558

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.

€

33.789

+

+
+

€

77.507

€

-783

Soms wordt er een bedrag aan de gemeente nagelaten met een specifieke
bestemming.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor de voortgang van het
kerkelijk werk.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland. Een groot deel van de
ontvangen inkomsten wordt besteed aan het traktement van de predikant en aan de
organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van
de kerkdiensten (zoals huur kerkgebouw) en aan de kosten van de eigen organisatie
(kilometer en andere vergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het
landelijk werk
In dit overzicht zijn ook de baten en lasten van de diaconie verwerkt.

(*) Optioneel, niet verplicht

Open

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

+
+

DGK Zwolle e.o. zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de
kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het
werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

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

+

