
Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

Algemene gegevens instelling

Naam , N.*r.,.l:lergptmsl..*.Ëvan.geli,sa.tts. y..Ë.reÍtigittg ,,A-b.à.<lja^
Nummer Kamer van 

:

Koopha ndel i.......'.......,'.....i..-.....r.....ri.....i......r.........i.............,,.....i,......:

Contactgegevens.Vul minimool t von develden Adres,Telefoonnummer of E-mailodresin.

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

: O p r:p 5s/ r::tat í ..........3.k.3.7.P.fr. Z*-(su-1.t.'.*«1..,...

Website (*)

RSIN (**)

Naam landeli.jke

kerkgenootschap

ln welke landen is uw

kerkgenootschap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwillígers (*)

Statutair bestuurvan
het kerkgenootschap

Het bestuur von het

herhgenootschop

kon oan de hand von

ei g en stotu ut/ ker ho r d e

beschreven worden.

De nomen von bestuurders

behoeven niet te worden

vermeld.

: 7 it l'/-

N ecl or:I à ttc! .

i.....,'.....r..0.-' Betaolde personeelsleden in gemiddeld oontol fte gedurende hetboehjoor.

i ll *t v:ertrB.t#.rgefl... .u:..*n../:.r:/.....{.a..e.*g.e.h(.....it:.;ari..J.È-*ris...{Lut:sÍ.u..s...

.L-.g!:....*t.t....v:í).i1,.ea.:t..t,n...;z;aL.iE.rt:r.;1k.ct:....{.«tr./t...#r.:t.5....*c:/t.{Í.&.rzttt.....:

i..fi.r.A....i.n....L\{Ë{..§:.ctn.s.k:*n.n.i..r.a.g....fite,{;...c!.r:...Le/.g.ct.e,n.t.s.....,t*n..*lr. .. .. i

i...'.ilzrlr.e .*.1.&.n..*..sc....k:ys.:.À.t,.rt.....y..r.t...N*:c:l.c.z'../.ol.titl-...

o

e (*) Optioneel veld, nietverplicht (**) Buiten Nederlond gevestigde instellingen moeten het RSlN-nummerverplichtinvullen

1
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Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kon overgenomen

worden uit de eigen

kerhorde of statuut

(ols bedoeld in ortihel z

boehzBV'/).

tl aergt*:n k::1 11 L.tt- À tg.olt à -u\d**./;"aÈ v:eu..li

tírr*é/u §....

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstoondevragen ofvul no de laotste vroag over hetbeleidsplon de ud in noor hetbeleidsplon. ln ditbeleidsplon moet minimoal

ontwoord gegeven worden op de in dit formulier gesteldevrogen over hetbeleidsplan. Een herkgenootsthop dot onder een groepsbeschikhing volt mag

verwijzen noor een beleidsplon von de groep.

Welke werkzaam-

heden verricht het

kerkgenootscha p?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

i ïtle-r,"iex e...v.ar/i eaa.rn.hl:d.*n.....u.]x:..lg.rtt.s-..../t.*.é-..i.*:./.ct ,t syt lan . . i

i....u:a tt.d u ?-tr ttt .

Hoe krijgt het

kerkgenootschap

inkomsten?

h.G* È e v r41 .*- r, l l t g * . A y: r!..i. a E.xn.... ila, n. .c/ r / ed.sn. .

I

ít, .'i l o^ l)2 n o*<leh r' t . ri-zk^l*{;* n:) {tr\t>r\<
.l
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II Algemeen (veruolg)

0p welke manier en aan

welke doelen worden de

verkregen inkomsten

besteed?

Als uw kerkgenootschop

vermogen oonhoudt, vul don

in woor en op welke monier

ditvermogen wordt aon-

g eh o u d en (b ijv o o r b eel d

sp o orrehening, b el eggin gen

etQ. Er hoeven geen nummers

von bonkreheningen te

wordenvermeld.

Url van het beleidsplan

Vul de linh in waor het

beleidsplon te vinden is.

Beloningsbeleid

B ij h et b el o nin gsbel ei d

kan verwezen worden

noor regelingen von

het londelijhe herk-

genootschop woortoe

de plaotselijhekerh-

gemeenschap behoort.

i fran h.,4-..*ntlsi|oud .*a.i-t Ie|,.Ía:/tg

:4.au. ** .p-ttirpsÉ*tt nËtg.*.s.d..i.n.g.,t:a.n..r,!eyi:.rcl.r.kan.É, *t

i ri , :

Open

Cbactl'a - kaPei ZcngYlied

i /ít:4 A*loqr:lrtgs/tt:/.e.tct.....tu-gkl af. ..v-;zttrtË lat?Ë)€-likt. r'eEe.ing i

i...D.e,,. *er, ke-íg:k.*...../>g *: *.&..t.e.in..s- é-í; n.

i.... Ë. eo.. J.. a .a. [. e;..ct: :§.a. el. r:à: r'.r: ].g

Activiteitenverslag
Noem de octiviteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofuulbij devolgende

vroag de url in noor het

activiteitenv ersl o g, of de

url noar het joorrehening

ols doorin de octiviteiten

von het betreffende

boekjoar duidelijk ziln

beschreven.

i Ë.*it .i aar i.gN.s. .+/.t t,s Lal$e , .

Url van het activiteiten- !

verslag. Vul de /in hin woor het :

lctiviteitenverslog te vinden is. i.
0l»ect1a - kepc/ Zerqit /|ec/

Open
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Staatvan baten en lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten

Vul hetverslogjoor in. Als u doorno verdergootverschijnen

outomotisch de joortollen boven de holommen.

Baten
Opbrensten uit bezrningen

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Lasten
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

5alarissen (kosten, organisten e.d.)

Lasten beheer en adminístratie, bankkosten en Íente

Totaal lasten

Resultaat

Als een rubrieh nietvon toepossing is, hon €0 worden ingevuld. Rekeni ng Rekening (*) Begroting (***)
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i.... r,Ll....a.*. r.*. ít.a...p er.n.«:l i.?:n..t'.e.,...

Toelichting

Geef een toelichting

op de stootvon baten

en lasten. Geef deze

ook op de begroting

of devoorgenomen

bestedingen.

Of vul de url noor de

joorrekening in als hier

een toelichting in is

opgenomen.

i Cl»zclja - kaltC ..2.*rg..i:/r..ecl.

Url van de jaarrekening

Vul de linh in noor de

)oorrehening als u deze ook

hebt gepubliceerd.

(*) Optioneel, nietverplicht (**x) U mog bij debegroting ookvolstoon methetinvullenvon devoorgenomenbestedingen

Open
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