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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

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.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

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?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

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

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.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

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

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.

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

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	1: 
	20_ML: Voor een overzicht van de structuur en activiteiten van het landelijk kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken, zie https://ngk.nl/.In Wageningen geeft de kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen (NGK-W) sturing aan het plaatselijke gemeenteleven. De kerkenraad bestaat uit de predikant, twee diakenen en zeven ouderlingen, en wordt secretarieel ondersteund door de scriba. Diakenen en ouderlingen worden gekozen door de gemeenteleden voor een periode van vier jaar.Aan de Commissie van Beheer is het beheer van de financiële middelen en goederen van de gemeente toevertrouwd, met uitzondering van de diaconale aangelegenheden. Kerk en Diaconie voeren gescheiden financiële boekhoudingen. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk.
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 30
	0: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wageningen
	5: https://wageningen.ngk.nl/
	7: Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
	2: Opal 7, 6708 LW, Wageningen
	4_EM: scribangkwageningen@hetnet.nl
	1_KVK: 77628365
	3_TEL: 0317422687
	6_RSIN: 824169220
	21_ML: 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. Naast psalmen en klassieke gezangen hebben ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de Heilige Geest.Voor meer algemene informatie zie: https://ngk.nl/kennismaken/wie-we-zijn/Voor de kerkorde, zie het akkoord voor kerkelijk samenleven (AKS) op https://ngk.nl/commissies/ckb/akstekst/
	23_ML: Belangrijke activiteiten van de NGK-W zijn o.a.:- kerkdiensten in buurtcentrum Ons Huis, Harnjesweg 84, Wageningen- kringbijeenkomsten. De gemeente is opgedeeld in kringen waarvan de leden i.h.a. elke twee weken samenkomen om over persoonlijke aangelegenheden te praten en aan de hand van de Bijbel over een bepaald onderwerp na te denken.- Kerkenraad en Pastoraal team bieden pastorale ondersteuning aan leden die dat nodig hebben en daarom vragen- jeugd- en jongerenwerk (incl. catechese) vindt plaats in clubs die naar leeftijd zijn ingedeeld en worden aangestuurd door twee jeugdouderlingen en de predikant- de Diaconie van de NGK-W biedt steun aan leden en niet-leden die dat tijdelijk (niet structureel) nodig hebben, in enkele gevallen ook aan leden in het buitenland- samenwerking met andere kerkgenootschappen in Wageningen vindt plaats in Kerknet. Voor mensen uit de buurt die behoefte hebben aan gezelschap worden, als dat mogelijk is, regelmatig samen met andere kerken gemeenschappelijke maaltijden georganiseerd.
	24_ML: De NGK-W is voor haar inkomsten geheel afhankelijk van giften van haar leden. Deze giften bestaan ruwweg uit drie delen:1. giften aan de Kerk, hoofdzakelijk in de vorm van vaste vrijwillige bijdragen, bedoeld voor het functioneren van de kerkelijke gemeente,2. giften aan de Diaconie, veelal op verzoek, bestemd voor tijdelijke financiële ondersteuning van personen en projecten of instanties,3. giften uit collecten voor diverse goede doelen (met ANBI status) in binnen- en buitenland. Deze collecteopbrengsten worden een op een overgemaakt naar het betreffende doel en staan daarom niet in onderstaande staat van baten en lasten.
	26_ML: De predikant ontvangt een traktement volgens de landelijke WAP-richtlijn. De NGK-W steunt verder geheel op vrijwilligers die geen beloning ontvangen. Eventuele concrete onkosten kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester. Zie voor WAP-richtlijn: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen/
	25_ML: In 2019 en een deel van 2020 had de NGK-W geen eigen predikant. Sinds september 2020 heeft de NGK-W wel weer een fulltime predikant en is een belangrijk deel van de verkregen inkomsten dus nodig als traktement en verzekeringen voor de predikant. De predikant heeft een grote rol in het pastorale (bezoek)werk, het jeugdwerk en het leiden van kerkdiensten. Ook is een relatief groot deel van de inkomsten nodig voor de huur van de kerkzaal en andere ruimten in het buurtcentrum en daarbuiten. De Diaconie van de NGK-W ondersteunde in 2019 en 2020 enkele grote projecten in het buitenland naast diverse plaatselijke projecten. In 2021 zullen deze buitenlandse diaconale projecten afgerond zijn en weerspiegelt de begroting een naar verwachting min of meer normaal jaar.Zie voor de overige bestedingen onderstaand financieel overzicht.De NGK-W houdt enige reserve aan op een Oikocredit rekening en een ASN rekening voor vervanging van apparatuur e.d., en voor het geval zich calamiteiten voordoen.
	26: 
	_MLT: https://ngk.nl/kerkverband/landelijk/beleidsplan/
	knop: 

	27_ML: Veel activiteiten in 2019 en 2020 moeten gezien worden in het kader van het zoeken, beroepen en inwerken van de nieuwe predikant. In de vacaturetijd werd een dankbaar beroep gedaan op gastvoorgangers voor het leiden van kerkdiensten. Ook werd meer gevraagd van vrijwilligers voor pastoraat, diaconaat en het jeugd- en jongerenwerk.Vanwege de Covid-19 epidemie was het vanaf maart 2020 niet of beperkt mogelijk om fysiek kerkdiensten en andere groepsbijeenkomsten (kringen, jeugdactiviteiten, etc.) te houden. Eerst werden de kerkdiensten van een buurgemeente online gevolgd. Toen de lockdown aanhield is apparatuur gekocht om de eigen kerkdiensten online op te nemen en uit te zenden. Tijdens de zomer, toen het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus lager was, heeft de NGK-W op 8 zondagen een grote ruimte kunnen huren voor kerkdiensten. Daarbij kon de hele gemeente aanwezig zijn met inachtneming van de 1,5 m afstand verplichting en de overige corona maatregelen. Na de zomer van 2020 en tot ver in 2021 waren de diensten van de NGK-W alleen online bij te wonen.Ook aan de vergaderingen van de kerkenraad, de gemeentevergaderingen, de bijeenkomsten van de bijbelkringen en aan vrijwel alle andere activiteiten kon in 2020 alleen online deel genomen worden.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: De gescheiden boekhoudingen van Kerk en Diaconie zijn in bovenstaande staat van baten en lasten samengevoegd maar zijn afzonderlijk weer gegeven op de site van de NGK-W: https://wageningen.ngk.nl/ onder ANBI gegevens.De positieve resultaten over 2019 en 2020 worden in belangrijke mate verklaard door de predikantsvacature en de daarmee gepaard gaande lagere lasten voor de Kerk tijdens deze jaren. Daarnaast had de Diaconie in 2019 en 2020 hogere lasten (en baten) door haar bijdragen aan enkele projecten in het buitenland waar leden van de NGK-W aan werkten. Deze projecten zjn, evenals de predikantsvacature, in 2021 niet meer aan de orde zodat 2021 in financieel opzicht naar verwachting een redelijk normaal jaar wordt.De begroting voor 2021 geeft een negatief resultaat dat geheel wordt verklaard door toegenomen lasten voor de Kerk die niet geheel worden gecompenseerd door de ook toegenomen giften aan de Kerk. De toegenomen lasten hangen vooral samen met de kosten van de fulltime predikant en de investeringen die gedaan moeten worden voor nieuwe geluidsapparatuur. Het negatieve resultaat wordt aangezuiverd vanuit de reserves.



