Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Hervormde Gemeente Rouveen-Staphorst
7 6 3 5 3 8 8 5

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

Oude Rijksweg 450
0 5 2 2 2 9 1 3 0 0

E-mailadres

kerkrentmeesters@hervormdrouveenstaphorst.nl

Website (*)

www.hervormdrouveenstaphorst.nl

RSIN (**)

8 1 3 6 1 2 8 0 9

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

IB 116 - 1Z*1FOL 

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

2

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

Algemene kerkenraad

(**) 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 gemeente is geroepen tot eenheid, dienst aan en de verkondiging van het
evangelie in de wereld. Zij komt samen rondom het Woord en de sacramenten van
Heilige Doop en Heilig Avondmaal. De leden van de gemeente hebben de plicht om
elkaar te bewaren bij de bron en enige norm voor de gemeente: het eeuwige Woord
van God.
De kern van het gemeente-zijn is de relatie die de individuele gelovige heeft met
Christus en de gemeenschap met de andere gemeenteleden. Deze relatie komt tot
uitdrukking in het verbond. Krachtens dit verbond worden de jonge kinderen van de
gemeente gedoopt. Gods belofte, die in de doop betuigd en verzegeld is, roept de
(doop)leden van de gemeente op tot een heilig (apart gezet) leven dat gericht is op
God en Zijn eer. De Heilige Geest voorziet de leden van de gemeente van de gaven
om te dienen in het werk in de gemeente (ambten, vrijwilligers).

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?

Prediking van het evangelie in Woord en daad
Bediening van de sacramenten Heilige Doop en Heilig Avondmaal
Verzien in geestelijke behoefte van gemeenteleden en daarbuiten door pastoraat en
evangelisatie.
Verzorgen van jeugdwerk.
Dienst der barmhartigheid, bestrijding van armoede en onrecht in de wereld door
voozien van financiele middelen en helpen waar nodig.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Vrijwillige bijdrage van gemeenteleden.
Inkomsten door collecten.
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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.

Het college van kerkrentmeesters besteed de inkomsten aan het in stand houden van
de predikantsplaatsen en gebouwen. Vermogen wat niet direct wordt ingezet word op
een spaarrekening van de SKG bank bijgeschreven.

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

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

Open

De koster wordt conform CAO beloont, voor de predikanten dragen wij de bijdrage af
aan de PKN.

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.

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

https://www.hervormdrouveenstaphorst.nl/wp-content/uploads/
2019/02/190216-ANBI-Kerkbeheer_en_Diaconie-2019-1.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

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

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrensten uit bezittingen

€

68.400

€

59.364

€

69.555

Bijdragen kerkleden

€

415.000

€

437.564

€

416.357

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

5.000

€

3.254

€

15.406

Totaal baten

€

488.400

€

500.182

€

501.318

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

250.900

€

249.261

€

245.878

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

14.500

€

16.536

€

14.043

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

25.200

€

24.167

€

24.743

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

86.500

€

120.753

€

84.378

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

3.500

€

25.279

€

27.949

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

88.300

€

73.969

€

86.448

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

19.200

€

14.548

€

17.820

Totaal lasten

€

488.100

€

524.513

€

501.259

+

+

+

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

300

+
+

€

-24.331

+
€

59

De inkomsten en uitgaven zijn redelijk in evenwicht, ruimte voor reserveringen voor
grote uitgaven is er niet. In 2020 is veel (achterstallig) onderhoud uitgevoerd.
De begroting voor 2021 is opgesteld vóór de effecten van de corona pandemie op de
inkomsten zichtbaar waren. Deze inkomsten zijn hoger dan verwacht.

https://www.hervormdrouveenstaphorst.nl/wp-content/uploads/
2019/02/190216-ANBI-Kerkbeheer_en_Diaconie-2019-1.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

