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Algemene gegevens instelling
Naam

Christengemeente Huizen

Nummer Kamer van
Koophandel

6 2 0 6 7 2 7 3

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

Plecht 1

Telefoonnummer
E-mailadres

oudsten@cghuizen.nl

Website (*)

cghuizen.nl

RSIN (**)

8 0 2 1 1 1 7 5 0

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

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

0

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

Artikel 9 statuten Christengemeente Huizen - De ambten
De leiding in al haar facetten van de gehele gemeente berust bij de gezamenlijke
oudsten, ook wel te noemen: oudstenraad.
Dit mede naar het Schriftwoord uit 1 Petrus 5:2-3: "Hoedt de kudde Gods, die bij u is,
niet gedwongen, maar uit vrije beweging naar de wil van God, niet uit schandelijke
winzucht, maar uit bereidwilligheid, niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten
deel is gevallen, maar als voorbeelden der kudde."
Naast en onder verantwoordelijkheid van de oudstenraad opereren de teamleiders en
kringleiders, aangesteld door de oudsten. Teamleiders zijn verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van een bepaald taakveld in de gemeente. Kringleiders, bij voorkeur
echtparen, zijn verantwoordelijk voor de huiskringen en de uitvoering van bepaalde
zorgtaken binnen of vanuit de kring.
Voor al deze ambten geldt dat de doop door onderdompeling is ondergaan.

(**) 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).

Artikel 2 statuten Christengemeente Huizen - Grondslag
De gemeente grondt haar bestaan en werkzaamheden op de Heilige Schriften van het
Oude en Nieuwe Testament, die van Jezus Christus getuigen, zijnde Gods
eniggeboren Zoon en Hoofd van Zijn gemeente. Zij leeft in de verwachting van de
wederkomst van onze Heer Jezus Christus.
De gemeente erkent de Heilige Schriften als het onfeilbare, door de Heilige Geest
geïnspireerde Woord van God. De gemeente erkent dat God een eeuwigdurend
verbond met het volk Israël is aangegaan en grondt haar bestaan tevens in de
verbondenheid met het door God uitverkozen volk (Romeinen 11: 15-18).

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 werkzaamheden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Artikel 3 statuten Christengemeente Huizen - Doel

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Artikel 31 huishoudelijk reglement Christengemeente Huizen - Financiën

In overeenstemming met wat Paulus ons hierover schrijft in o.a., Efeze 3:9-11, 2
Corinthe 5:11-21, 1 Corinthe 12:12-27 en Galaten 6:10, is het doel van de gemeente,
de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken door:
a. Te getuigen van het verzoenend bloed en de onnaspeurlijke rijkdom van Jezus
Christus, opdat mensen tot God de Vader komen door het geloof in Hem;
b. Elkaar op te bouwen in het geloof door de gemeenschap met Jezus Christus
c. Dienstbaar te zijn aan allen door de liefde in Jezus Christus, maar vooral aan onze
geloofsgenoten.

Alle gemeentelijke uitgaven dienen te worden bestreden uit:
a. De vaste vrijwillige bijdragen van de leden van de gemeente. Om te kunnen
vaststellen, hoe groot dit bedrag per jaar per lid als noodzakelijk moet worden geacht,
zal door de oudstenraad in overleg met de teamleiders, jaarlijks een begroting worden
gemaakt.
Na goedkeuring van de begroting door de ledenvergadering, zoals aangegeven in
artikel 24 (De ledenvergadering II), wordt van de leden verwacht dat zij als bevestiging
op hun afgelegde belofte, zullen helpen te voorzien in de stoffelijke behoeften van de
gemeente door naar vermogen hetzij minder, hetzij meer bij te dragen.
b. De opbrengst der collecten voor de gemeentelijke huishouding, giften, bijdragen,
schenkingen en andere inkomsten.
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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 aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

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

Artikel 23 huishoudelijk reglement Christengemeente Huizen - De ledenvergadering I
Eenmaal per jaar, bij voorkeur in oktober, wordt een ledenvergadering gehouden,
waarin door de oudstenraad, rekening en verantwoording wordt afgelegd van het
gevoerde financiële beheer over het afgelopen jaar.
Minstens één maand tevoren wordt door de oudstenraad een commissie uit de leden
benoemd (liefst deskundigen) die de jaarstukken controleert en in de ledenvergadering
rapport uitbrengt. Goedkeuring van de verantwoording door de vergadering sluit
volledige decharge van de oudstenraad in.
In deze ledenvergadering wordt tevens de begroting voor het komende jaar
voorgelegd. Na goedkeuring door de ledenvergadering vormt deze het financiële kader
op basis waarvan het beleid van de gemeente nader wordt vorm gegeven
De jaarstukken almede de begroting, zullen voorafgaand aan de ledenvergadering aan
de leden worden toegezonden.

cghuizen.nl

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

Artikel 19 huishoudelijk reglement Christengemeente Huizen - Medewerkers

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.

Artikel 4 statuten Christengemeente Huizen - Middelen

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

Open

Medewerkers zijn bezoldigde krachten die een bepaalde taak binnen een gemeente
vervullen. Dit kunnen zijn leraren (bijv. voor catechisatie, Bijbelstudie), pastorale
medewerkers en evangelisten.
De oudstenraad benoemt en ontslaat de medewerkers en regelt hun dienst en
beloning. Aanstelling geschiedt mits de begroting van de gemeente daarin uitdrukkelijk
voorziet.

De gemeente tracht de veelkleurige wijsheid Gods bekend te maken door:
• verkondiging van het Evangelie in samenkomsten
• het beleggen van bidstonden
• het houden van Bijbelstudies
• het geven van catechetisch onderwijs
• het verlenen van pastorale en diaconale zorg
• het verspreiden van evangelisatielectuur
• het uitzenden van zendingsarbeid(st)ers
• het organiseren en ondersteunen van zending- en evangelisatie activiteiten
• het samenkomen in gemeenteverband
• het volk Israël te ondersteunen en in het bijzonder de Messiaanse beweging.

cghuizen.nl

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

€

930

€

710

€

Bijdragen kerkleden

€

45.939

€

44.569

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

Totaal baten

€

Lasten

+

€
€

46.869

+

€
€

45.279

€

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

€

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

€

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

2.409

Totaal lasten

€

44.946

€

25.704

€

+

€

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.

€

17.870

1.923

45.000

24.000

€
€

10.733

€

2.759

€

31.362

+
Resultaat

+

€

€
16.833

45.000

+

18.500

€

2.500

€

45.000

+
€

13.917

+
€

0

Het boekjaar 2021 van de Christengemeente Huizen loopt van 1 september 2020 tot
en met 31 augustus 2021.
Deze Staat van baten en lasten is van 31 augustus 2021.
De controle op de boekhouding is op 22 november 2021 uitgevoerd door de
kascommissie.
Deze bestaat uit twee leden van de Christengemeente Huizen.
In een schriftelijk verklaring van de kascommissie geeft de kascommissie decharge
aan de oudstenraad en de boekhouder voor het gevoerde financiele beleid.
Maandag 29 november zijn de details van deze Staat van baten en lasten 2021
gedeeld aan de leden van de Christengemeente Huizen in de jaarlijkse algemene
ledenvergadering De ledenvergadering heeft deze goedgekeurd.

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

cghuizen.nl

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

+

Open

