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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: 1. De kerkenraad is belast met het bestuur van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de gemeente en haar leden.2. De voorzitter of de secretaris van de kerkenraad vertegenwoordigt de gemeente in en buiten rechte.3. In vermogensrechtelijk aangelegenheden wordt de gemeente vertegenwoordigd door de penningmeester. De penningmeester is niet bevoegd tot het aanvaarden of verwerpen van erfstellingen, tot het sluiten van arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de gemeente zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk  maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, zonder goedkeuring van de kerkenraad.4. De kerkenraad kan de penningmeester richtlijnen en aanwijzingen geven omtrent het vermogensbeheer.
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 25
	0: Remonstrantse Gemeente Groningen
	5: www.groningen.remonstranten.nl
	7: Remonstrantse Broederschap
	2: Coehoornsingel 14 9711BS Groningen
	4_EM: info@bureaurgg.nl
	1_KVK: 75767384
	3_TEL: 0503130771
	6_RSIN: 002656590
	21_ML: De Remonstrantse Broederschap ziet als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in- verkondiging en viering;- pastoraat en toerusting;- getuigenis en dienst.De Remonstrantse Gemeente Groningen wil een gemeente zijn die midden in de samenleving staat waar 'men' zich thuis voelt, die open staat voor elkaar en voor de mensen in 'Stad en Ommeland', waarbij de stad Groningen de uitvalsbasis is voor de eigen kerkelijke gemeente, voor de (kleine) oecumene en aandacht heeft voor de noden in Europa en de Wereld. 
	23_ML: De Remonstrantse Gemeente Groningen wil de komende jaren:1. Durven vernieuwen: experimenteren met (zondagse) diensten en bijeenkomsten.2. Verjongen vanuit de gemeente: het aantrekken van jonge mensen; gebruik maken van de aanwezige kennis en ervaring.3. Het verbreden van de communicatie: naar het kerkblad 'Gemeenteleven' (meer) inzetten op PR, gebruik maken van de lokaal aanwezige (onderwijs-) instituten,  inclusief lokale en sociale media.Er zijn zondagse diensten, regiokringen, gespreksgroepen, een 50+groep en activiteiten voor de jeugd. Er zijn werkgroepen die aan slag zijn en gaan met bovengenoemde punten.
	24_ML: De leden en vrienden betalen jaarlijks hun (vrijwillige) bijdragen voor de kerkelijke gemeente, het kerkblad en de landelijke organisatie. Er zijn collecte-opbrengsten, giften, schenkingen/legaten en de leden/vrienden dragen bij aan diverse kerkelijke activiteiten. Tot slot wordt een jaarlijkse subsidie ontvangen voor het Groninger Studenten Pastoraat en wordt huur betaald voor de kosterswoning.
	26_ML: Het beloningsbeleid is conform het traktementsregeling van de Remonstrantse Broederschap.
	25_ML: De uitgaven zijn bestemd voor:* Pastoraat en kerkdiensten (predikant, gastpredikanten en bijkomende kosten)* Salaris en sociale lasten van de organist* Onderhoud en overige lasten kosterswoning* Verplichtingen aan landelijke organen* Beheer en administratie* Rente- en bankkosten*
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	4_ML: Opstelling conform landelijke richtlijnenNieuw: herwaarderingsreserve kosterswoningNieuw: afdracht quotum: bijdragen 2020 worden in 2021 afgedragen (vooruitontvangen)Kleiner negatief resultaat dan geraamd: Geraamd 22.523 N; werkelijk 6.956 N; 15.567 V:Coronacrisis: minder gastpredikanten, lagere kosten kerkelijke activiteiten, positief koersresultaat effecten en ontvangen giften.Door de wijziging van de afdracht quotum ontstaat eenmalig een nadeel van € 6.750,--. Let op: t.o.v. de begroting.



