A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer:
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Christelijke Gereformeerde kerk te Maassluis
010-5922225
80 338 99 66
www.cgkmaassluis.nl
info@cgkmaassluis.nl
Wagenstraat 9
3142 CR
Maassluis

De Christelijke Gereformeerde kerk te Maassluis is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen
statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
We vormen een compacte veelkleurige gemeenschap die wil staan in de gereformeerde traditie, met een
open oog voor de werkelijkheid en de uitdagingen van deze tijd. We willen opzien naar de Heere, omzien
naar elkaar en omzien naar anderen.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit
rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke
Gereformeerde kerk te Maassluis. Ons eigen RSIN/ fiscaalnummer is 80338 99 66
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van
deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de
belijdende leden van de kerkelijke gemeente.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende 6 personen:

●
●

1 predikant
3 ouderlingen
2 diakenen

De commissie van beheer en penningmeester zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en
de jaarrekening.
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C. Doelstelling/visie landelijk
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in
Nederland, de Heidelberger Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in
1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar
organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift
als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en
Heilige Geest.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.
D. Visie plaatselijk
Wij willen een kerkelijke gemeenschap zijn naar Gods bedoeling. Wij aanvaarden de Bijbel als Gods
Woord, dat wil zeggen: als bron en norm voor ons leven. Wij staan in de gereformeerde traditie met een
open oog voor de werkelijkheid en de uitdagingen van deze tijd. Als bijbels- functionerende gemeente
willen we toegewijd aan God leven (geloof), echt en hecht in liefde met elkaar omgaan (gemeente) en van
het Evangelie in woord en daad getuigen (dienst). Deze drie aspecten zijn nauw verweven. We willen
opzien naar de Heere ( God liefhebben boven alles……) Omzien naar elkaar en omzien naar anderen,
dichtbij en ver weg ( …..en onze naaste als onszelf) .
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente, ds M. Bot, wordt geregeld volgens advies van
deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige
emolumenten voor de predikanten http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen
Leden van de kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Kerkdiensten, catechese, pastoraat en gemeentewerk
Iedere zondag worden er door de kerkenraad twee kerkdiensten belegd. Ook op de christelijke feest- en
gedenkdagen is dit het geval. In deze diensten gaat de predikant voor. Ook wordt er gedurende een
twintigtal weken catechisatie verzorgd (het zogenaamde winterseizoen). De gemeenteleden ontvangen
naast de jaarlijkse huisbezoeken door de kerkenraad. Daarnaast worden pastorale bezoeken uitgevoerd
door de predikant.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de
commissie van beheer.
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Diaconie
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Dat diaconaat krijgt vorm in de eigen
kerkelijke gemeenschap, maar ook daarbuiten. Het diaconaat kent 4 werkvelden:
1. De eredienst (bijv. inzamelen van de collecten)
2. De gemeente (bijv. financieel / praktische ondersteuning van gemeenteleden)
3. De samenleving (bijv. samenwerken met andere diaconieën / maatschappelijke organisaties)
4. Werelddiaconaat (bijv. financieel ondersteunen van allerlei projecten)
Commissie Financiën
Een lid van de kerkenraad vormt samen met de penningmeester de financiële commissie. De
penningmeester is verantwoordelijk voor een doelmatig financieel beheer. Deze is belast met de zorg voor
de kerkelijke inkomsten en uitgaven en voert de financiële administratie. Jaarlijks wordt een jaarrekening
en een begroting opgesteld en gepresenteerd aan de kerkenraad en de gemeente. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk.
Commissie van beheer
De eindverantwoordelijkheid voor het beheer en het beleid ten aanzien van de financiële en materiële
zaken van de kerk berust bij de kerkenraad. De kerkenraad heeft de Commissie van Beheer (CvB) belast
met het dagelijks beheer van roerende en onroerende zaken. Tot de taken van de CvB behoren:
1. De financiële administratie van de onderhoudskosten.
2. Het opstellen van adviezen voor de kerkenraad ten aanzien van aanschaf en
(meerjaren)onderhoud van de kerkelijke zaken, zowel roerend als onroerend.
3. Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw in algemene zin,
4. Het maken van afspraken met schilders, etc. voor het periodieke onderhoud;
5. Het coördineren van het wekelijkse onderhoud/ de schoonmaak
6. Het coördineren van het kosterswerk, het calamiteitenplan en BHV
7. Beheer/controle en verantwoording voor sleutelafgifte kerkgebouw
Er worden adviezen opgesteld over aanschaf, onderhoud & beheer. Na besluitvorming worden de
praktische zaken aangestuurd. Dit kan via uitbesteding.
Commissie Activiteiten
Een afvaardiging van de diverse verenigingen en commissies vormt de activiteitencommissie. In de
wandelgangen heet dit nog steeds OVO ( Overkoepelend Verenigings Orgaan).
Commissie Zending
Onze gemeente heeft een zendingscommissie. Deze organiseert activiteiten om geld op te halen voor het
zendingswerk en zorgt ervoor dat inkomsten rechtstreeks overgemaakt worden naar het kerkelijk bureau.
Ook organiseren ze voorlichtingsbijeenkomsten om het werk onder de aandacht te brengen.
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G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn
werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de
kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en
de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen
niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Exploitatieoverzicht 2017 en begroting 2018 Bethelkerk Maassluis
vastgesteld op gemeenteavond dd 18 april 2018

Omschrijving van de posten

Werkelijk Begroting

BATEN:

2016

Werkelijk

Begroting

2017

2018

2017

Collecten bestemd kerk, pastoraat
Collecten en giften voor goede doelen, diaconaat
Vrijwillige bijdragen
Giften en legaten e.d.
Opbrengsten uit acties

€ 34.054 € 34.500 €
€ 3.010 € 4.500 €
€ 6.295 € 6.300 €
€ 6.546 € 4.500 €
€
844 €
500 €

36.123
3.188
7.257
7.830
419

€
€
€
€
€

36.000
3.300
7.000
7.000
500

Sub - totaal eigen bijdragen
Rente
ondersteuning landelijk kerkverband
Overige baten

€ 50.748 € 50.300 €
€
914 €
900 €
€ 10.265 € 7.305 €
€ 7.042 € 7.100 €
€ 68.968 € 65.605 €

54.817
447
7.305
9.308
71.877

€
€
€
€
€

53.800
450
8.702
7.200
70.152

LASTEN:
2016

2017

Predikant
Koster(es) / organist(en)
Gastpredikanten
Afdracht omslag kerkelijke kassen
Diaconaal werk
Gas, water en elektriciteit
Dagelijks onderhoud (kerkgebouw)
Toevoeging onderhoudsvoorziening kerkgebouw
Algemene onkosten
Overige lasten

€ 26.304 € 26.835 €
€
120 €
215 €
€ 6.862 € 6.500 €
€ 6.058 € 5.987 €
€ 3.010 € 4.500 €
€ 4.752 € 4.500 €
€
333 €
350 €
€ 9.000 € 9.000 €
€ 2.803 € 3.000 €
€ 6.764 € 6.800 €
€ 66.005 € 67.687 €

Resultaat

€

(A-B)

2.963 € 2.082- €
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2017
29.121
219
6.600
6.890
3.188
4.280
266
9.000
4.699
7.395
71.658

2018
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

219 €

29.482
200
6.600
7.070
3.300
4.200
300
9.000
3.000
7.000
70.152
-
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Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen en collectes gevraagd om hun bijdrage
voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Wij bezitten geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of beleggingen.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de
predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en
verzekeringen) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijk werk.
Onder overige lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer en onderhoud
van de kerkelijke bezittingen.
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