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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

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.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

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?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

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

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.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

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

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.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	1: 
	20_ML: De wijkgemeente van bijzondere aard Oudshoornse Kerk, is een wijkgemeente binnen de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld.Vanwege de aantekening bijzondere aard, is de gemeente kerkrentmeesterlijk zelfstandig. De andere wijkgemeenten binnen Alphen aan den Rijn - Oudshoorn/Ridderveld zijn de Sionskerk (wijkgemeente BA) en Goede Bron (wijkgemeente). Gezamenlijk vormen deze wijkgemeenten de algemene kerkenraad. Elke wijkgemeente heeft een eigen College van Kerkrentmeesters (CvK) dat de vermogens- en publiekrechtelijke belangen van de wijkgemeente vertegenwoordigd. Het CvK van de Oudshoornse Kerk legt verantwoording af aan de wijkkerkenraad van de Oudshoornse Kerk. 
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	6_RSIN: 824133602
	21_ML: Artikel I1. De Protestantse Kerk in Nederland isovereenkomstig haar belijdengestalte vande ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerkdie 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 hetWoord te horen en te verkondigen.3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de HeiligeSchrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.4. Het belijden van de kerk geschiedt in gemeenschap met de belijdenis van het voorg
	23_ML: De Oudshoornse Kerk wil een gemeenschap zijn van mensen die op zoek zijn naar wat het leven zinen betekenis geeft. Hierbij willen we ruimte laten voor ieders persoonlijke zoektocht, met respectvoor ieders overtuiging en opvatting. We willen hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij het alledaagseleven en bij de actualiteit. Zo proberen we aan te sluiten bij onze (post)moderne tijd.Dit willen we realiseren in inspirerende kerkdiensten, in kringen, lezingen en andere bijeenkomsten.We willen zorg dragen voor elkaar in pastoraat, diaconaat en anderszins, voor de mensen dichtbij enveraf. De Oudshoornse Kerk wil zichtbaar in de samenleving staan en daar ook naar handelen, zowelnaar de PKN, als naar andere vrijzinnige groeperingen, als naar de maatschappij als geheel. Waar het
	24_ML: 1) Kerkcollecten2) Actie Kerkbalans en bijzondere collecten3) Opbrengsten Solidariteitskas4) Giften5) Subsidies6) Exploitatie van kerkgebouw en kerkelijk centrum7) Legaten
	26_ML: De predikant wordt vergoed op basis van de traktementsregeling van de PKN. De koster/beheerder krijgt een vaste vrijwilligersvergoeding per maand.
	25_ML: De opbrengsten uit actie Kerkbalans, en het grootste deel uit collecten, giften en legaten wordt besteed aan de traktementsbijdrage voor de predikant. Daaarnaast zijn er specifieke collecten voor onderhoud aan de gebouwen, orgel en geluidsinstallatie. Ook giften en legaten kunnen voor specifieke doeleinden (onderhoud, orgel, etc) worden bestemd. De opbrengsten uit exploitatie komen voor het grootste deel ten goede aan de kosten van het onderhoud en het organiseren van kerkelijke en sociaal-maatschappelijke activiteiten.Er wordt een onderhoudsreserve aangehouden, die tevens als garantstelling dient voor de aanvragen voor monumentensubsidies.
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	27_ML: Elke zondag wordt een (online) kerkdienst gehouden. Het afgelopen jaar zijn deze uitgezonden via Youtube.Regelmatig is er een ontmoetingsochtend voor de gemeenteleden.Wanneer de maatregelen het toelaten is er Hof van Eten, waar belangstellenden samen een warme maaltijd kunnen nuttigen. In eigen beheer worden (lunch-)concerten georganiseerd.
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