Taal: Nederlands
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting CrhistenGemeente Aalten
4 1 0 4 7 9 0 9

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

Admiraal de Ruyterstraat 6

Telefoonnummer
E-mailadres

penningmeester@meibergaalten.nl

Website (*)

www.meibergaalten.nl

RSIN (**)

8 1 6 6 6 9 9 8 3

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

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.

0
1 0 0

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

De statuten zijn gedeponeerd bij de KvK. In het kort:
-Technisch onderhoud en schoonmaak van het kerkelijk gebouw t.b.v wekelijkse
activiteiten voor zowel gemeente De Meiberg als andere activiteiten gehouden in dit
gebouw waaronder o.a. het uitgiftepunt in de gemeente Aalten van Voedselbank Oost
Achterhoek
• met een daartoe benoemde deelcommissie verdelen van collectegelden, schenkingen
en legaten over personen en organisaties met een Christelijk-maatschappelijk doel
Bestedingsbeleid
ChristenGemeente Aalten besteedt haar algemene gelden aan diverse projecten
waaronder bv. de aanschaf van geschikt meubilair, een adequaat verwarmingssysteem
voor het gebouw, het onderhoud van het schilderwerk etc. maar ook aan het samen
kerk zijn in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

IB 116 - 1Z*2FOL 

Collectegelden worden openbaar of anoniem aan personen en
Christelijk-maatschappelijke organisaties verdeeld waarbij uit hoofde van privacy in dit
document géén namen worden genoemd.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) 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 doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van onze statuten.
1. De stichting heeft een ideëel karakter en heeft ten doel: het verwerven, uitrusten en
beheren van onroerend goed ten behoeve van kerkelijke activiteiten en missionaire
activiteiten alsmede het verrichten van het algemeen nut dienende activiteiten, ter
verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, als zoon van God, en het verrichten
van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van
God. De gemeente belijdt dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God is; dat Hij voor
onze zonden aan het kruis gestorven is; dat Hij weer is opgestaan uit de dood en nu
leeft.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• het verzorgen van samenkomsten voor gelovigen,
• het geven van godsdienstonderwijs;
• allerlei vormen van kinder- en jeugdwerk;
• diaconale en pastorale zaken;
• het in eigendom, huur of gebruik verkrijgen van stoffelijke middelen;
• het verschaffen van financiële middelen en mogelijkheden voor het tot stand brengen,

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?

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
• technisch onderhoud en schoonmaak van het kerkelijk gebouw t.b.v wekelijkse
activiteiten voor zowel gemeente De Meiberg als andere activiteiten gehouden in dit
gebouw waaronder o.a. het uitgiftepunt in de gemeente Aalten van Voedselbank Oost
Achterhoek
• met een daartoe benoemde deelcommissie verdelen van collectegelden, schenkingen
en legaten over personen en organisaties met een Christelijk-maatschappelijk
doelChristenGemeente Aalten besteedt haar algemene gelden aan diverse projecten
waaronder bv. de aanschaf van geschikt meubilair, een adequaat verwarmingssysteem
voor het gebouw, het onderhoud van het schilderwerk etc. maar ook aan het samen
kerk zijn in de samenleving in de meest brede zin van het woord.
Collectegelden worden openbaar of anoniem aan personen en
Christelijk-maatschappelijke organisaties verdeeld waarbij uit hoofde van privacy in dit
document géén namen worden genoemd.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

De instelling verwerft haar gelden door het houden van wekelijkse collectes binnen
gemeente De Meiberg en middels giften en legaten via haar bankrekeningnummers.
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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.

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.

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.

ChristenGemeente De Meiberg maakt voor de afwikkeling van haar financiën gebruik
van Stichting ChristenGemeente Aalten (RSIN 8166.69.983 en KvK 41047909). Deze
stichting kent haar eigen statuten die het beheer over het kerkgebouw op de Meiberg
regelen. Daarnaast heeft zij het beheer over de collectegelden, giften & legaten ten
behoeve van de diaconie. Het bestuur wordt gevormd door minstens 5 leden uit
ChristenGemeente De Meiberg die allen op vrijwillige basis en pro Deo dit werk doen.
Daarnaast zijn er vanuit de kerkelijke gemeente een aantal werkgroepen actief die
ondersteunen bij de dagelijkse uitvoering van taken.
Herkenbare werkzaamheden van de Stichting zijn o.a. het faciliteren van een
uitgiftepunt voor Voedselbank Oost-Achterhoek in Aalten, het beschikbaar stellen van
een gebouw voor diverse Christelijke activiteiten die naast de zondagsdiensten van De
Meiberg worden gehouden en het openlijk dan wel verborgen financieel ondersteunen
van gezinnen, personen en zendingsorganisaties in binnen- en buitenland.

www.meibergaalten.nl/anbi

Open

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden
géén vergoeding en voeren deze taak pro Deo uit. Onkosten, gemaakt in het kader van
het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden (mits niet bovenmatig) vergoed. De
stichting heeft geen personeel in dienst. Zie ook artikel 3 uit de statuten.

De stichting verricht de volgende werkzaamheden:
• technisch onderhoud en schoonmaak van het kerkelijk gebouw t.b.v wekelijkse
activiteiten voor zowel gemeente De Meiberg als andere activiteiten gehouden in dit
gebouw waaronder o.a. het uitgiftepunt in de gemeente Aalten van Voedselbank Oost
Achterhoek
• met een daartoe benoemde deelcommissie verdelen van collectegelden, schenkingen
en legaten over personen en organisaties met een Christelijk-maatschappelijk doel
ChristenGemeente Aalten besteedt haar algemene gelden aan diverse projecten
waaronder bv. de aanschaf van geschikt meubilair, een adequaat verwarmingssysteem
voor het gebouw, het onderhoud van het schilderwerk etc. maar ook aan het samen
kerk zijn in de samenleving in de meest brede zin van het woord.
Collectegelden worden openbaar of anoniem aan personen en
Christelijk-maatschappelijke organisaties verdeeld waarbij uit hoofde van privacy in dit
document géén namen worden genoemd.

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

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 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

€

Bijdragen kerkleden

€

103.547

€

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

Totaal baten

€

103.547

€

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

8.200

€

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

57.139

€

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

9.393

€

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

22.492

€

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

€

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

717

Totaal lasten

€

97.941

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

€

5.606

0

€

+

€

0

+

+

€

0

€

€

0

+
€

0

+
€

0

2020 is een bijzonder jaar geweest. De COVID-19 pandemie is ook onze gemeente
niet voorbij gegaan. Hierdoor zijn de reguliere activiteiten flink in het gedrang gekomen.
Als alternatief zijn tijdelijk diensten in de Zuiderkerk gehouden, zelfs een enkele keer in
een weiland. Maar veelal zijn de diensten digitaal uitgezonden.
Waarbij in 2020 dit vooral diensten zijn geweest die vooraf zijn opgenomen en
gemonteerd. Dankzij extra giften zijn de extra uitgaven voor de online, digitale diensten
voor een groot deel gedekt. De overige kosten zijn de gedekt doordat er veel minder
geld is uitgegeven aan de reguliere activiteiten vanwege dat deze niet door konden
gaan.
Eind 2020 is middels een gehouden enquête onder alle gemeenteleden gebleken dat
zolang de pandemie duurt er niet aan digitale diensten te ontkomen is. Wel is gebleken
dat het format van eerst opnemen en monteren en dan pas uitzenden een kostbare
aangelegenheid is. Hierdoor is uit de enquête gekomen dat het een beter alternatief is
om zelf video apparatuur aan te schaffen en de diensten live te houden en te streamen
via Youtube. Er werd al enkele jaren gespaard voor nieuwe audio apparatuur, besloten
is om dit geld in te zetten om de video apparatuur te bekostigen.

www.meibergaalten.nl/anbi

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

Open

