Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

3GK Hengelo - Wijkgemeente De Morgenster
7 7 2 1 5 9 9 0

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

p/a Mitchamplein 29, 7556SC Hengelo
0 7 4 2 7 7 5 1 0 7

E-mailadres

dbosveld@home.nl

Website (*)

3GKHengelo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 3 4 9 0 6 1

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

0 , 7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

1 0 0

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

E.L. Salomons

Secretaris

J. van Riggelen-Braakman

Penningmeester

H.A.J. Bosveld

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

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?

C.1. CGK
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de
gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse 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.
C.2. NGK
De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze
aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de
kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en
de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging.
Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer
evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook
opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van
de heilige Geest

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?

zie de links hieronder

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

vaste bijdragen van de leden, kerkcollecten
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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).

Houden van erediensten, steunen van zending en lokale evangelisatie. Diaconale
taken.

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

https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/
http://www.ngk.nl/beleidsplan

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

Voor de NGK is dit vastgelegd in de regels van de Nederlands Gereformeerde
Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

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.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en
werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

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

Open

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

317.120

325.340

€

+

€

317.120

+
325.340

Continuïteitsreserve

€

279.101

€

278.721

Bestemmingsreserve

€

35.601

€

42.710

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

2.960

€

+

51.925

+
€

32.997

€

350.117

€
€

+

+
€

314.702

321.431

100

€
30.037

31-12-2019 (*)

€

52.025

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

31.440

€

39.660

Kortlopende schulden

€

3.975

€

16.274

Totaal

€

350.117

€

377.365

+
€

377.365

+

+

De waardering van MVA is afgenomen met de jaarlijkse afschrijving op het gebouw (= aflossing op hypotheek OG. Er is een fors beroep gedaan op de
bestemmingsreserve groot onderhoud ivm dakreparatie.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

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

€

4.322

Giften

€

103.800

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

€
€

0

+
0

€
€

99.478

+

101.783

€

6.396

€

108.179

€
€

3.789

240

+
Som van de baten

Lasten

€

+

+
€

107.589

108.419

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

66.667

€

66.481

Huisvestingskosten

€

12.592

€

12.980

Afschrijvingen

€

8.220

€

8.220

Financiële lasten

€

1.328

€

1.806

Overige lasten

€

18.402

€

18.969

Som van de lasten

€

107.209

€

108.456

Saldo van baten en lasten

€

380

€

-37

+

+
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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.

De vaste vrijwillige bijdragen van de leden vormen ruim 90 % van de baten. Er is al
een aantal jaren van een gestage daling door ledenverloop.
De lasten worden in hoofdzaak gevormd door het traktement van de predikant en de
gebouw gebonden kosten. De overige lasten zijn de activiteiten voor m.n. de jeugd, de
bijdragen aan de landelijke koepels en de kosten van lokale evangelisatie.

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

Verklaring kascommissie: zie website 3gkhengelo.nl onder
ANBI

Open

