ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon
behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde
Kerk Vrijgemaakt en Nederlandse Gereformeerde Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer
(facultatief):
RSIN/Fiscaal
nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Samenwerkingsgemeente CGK-GKV-NGK Deventer
0570-247921
2692478 CGK, 2692351 GKV, 007214273 NGK
https://www.koningskerkdeventer.nl/
scriba@koningskerkdeventer.nl
Mariënburghstraat 4
7415 BP
Deventer
Mariënburghstraat 4
7415 BP
Deventer

De Samenwerkingsgemeente te Deventer is een federatieve geloofsgemeenschap die behoort
tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, bestaande uit de CGK, NGK en GKV. De
Samenwerkingsgemeente heeft geen statuten. Haar statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is
hun kerkorde.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten
en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: www.cgk.nl / www.gkv.nl / www.cgk.nl
De Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

ANBI-format 1

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente.
De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie.
De Samenwerkingsgemeente erkent de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in
Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht,
gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar
kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.
1 - De Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de
ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige
God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Samenwerkingsgemeente kunt u vinden via deze link:
www.cgk.nl / www.gkv.nl / www.cgk.nl
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van
deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.)
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen
en overige emolumenten voor de predikanten: www.cgk.nl / www.gkv.nl / www.cgk.nl
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

ANBI-format 2

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen,
zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

ANBI-format 3

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

ANBI-format 4

ANBI, publicatie exploitatie 2021
Jaarrekening kerk

Kerkelijke gemeente

Deventer

Werkelijk 2021

Begroting 2021

Werkelijk 2020

472.192
0

448.800
0

447.098
0

3.976
0

0
0

10.117
16.604

0
8.636
0
0
74.085
558.889

0
15.000
0
0
5.000
468.800

0
6.387
0
0
0
480.206

149.756
25.258
0
0

145.164
25.000
0
0

151.572
0
0
ni et be kend

90.150
17.341
0
0
0

97.003
17.341
0
0
0

97.055
17.000
0
0
0

91.202
25.069
20.000
37.914

90.749
23.349
0
32.189

83.414
27.680
0
31.558

44.234
0
37.490
538.414

62.802
0
0
37.490
531.087

43.560
0
-2.568
37.490
486.761

20.475

-62.287

-6.555

a. VVB/rondgangen
Vaste vrijwilli ge bijdragen (VVB)
Zending / rondgangen (ook buiten kerkelijke finan.)
b. Collecten/giften
Coll ecten
Giften, financiële acties
c. Overige ontvangsten
Legaten
Huur woning/zaalhuur, winst consumpties
Rente
Classis-/PS-/landelijke Steun (hulpbehoev.kerken)
Overige ontvangsten
TOTAAL BATEN

d. Evangelieverkondiging en pastoraat
Traktement, kostenvergoed.pred., preekbeurten
Kerkelijk werker, medew. catechese, pastoraat
Quotum emeritering/VSE
e. Verkondiging (overige kosten)
f. Quota kerkverband
Quota l andelijk via F&B en SKW, Evang.+Mosl ims
Quotum zending
Missionaire projecten via classi s/regionaal
Hulpbehoevende kerken (classis/regionaal)
Overige projecten/giften
g. Lasten kerkelijke gebouwen
Onderhoud gebouwen, gas-el ektra, verzek., huur etc.
Betaalde rente
Reserveringen/bestemmingen
h. Salaris/vergoeding koster/organist/vrijwilligers
i. Kerkelijke organisatie
Kerkblad/abonn./admin., ov.kerk.uitgav.
Plaatselijk evangelisatiewerk
Overige uitgaven
j. Aflossingen/afschrijvingen
TOTAAL L AS TEN
Ov er sc h o t / Tek o r t

Verklaring
Als contactpersoon van de gemeente verklaar ik
dat er controle heeft plaatsgevonden op de
aangeleverde cijfers en dat deze zijn goedgekeurd

datum

datum

18-3-2022
verklaring
ja

19-4-2021
verklaring
ja

door de kerkenraad.

Financiële middelen/schulden kerk

ja
nee

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

892.342
0
680.000

983.168
0
680.000

Werkelijk 2021

Werkelijk 2020

66.577

58.625

8.091
0
0
74.668

8.672
0
0
67.297

0
0
0
473

0
0
0
432

68.387
0
0

54.242
0
0

0
0
0
68.860

0
0
0
54.674

5.808

12.623

Werkelijk 2021
66.402

Werkelijk 2020
60.596

Niet bestemd voor ANBI-publicatie; SKW behandelt dit strikt vertrouwelijk en anoniem.

Vrije spaarmiddelen einde boekjaar
Spaarmiddelen voor doelbestemmingen
Bedrag opgenomen hypotheek / leningen

Jaarrekening diaconie
a. Collecten
Coll ecten voor diaconie (alle diaconale collecten)
b. Overige ontvangsten
Bijdragen uit giften en legaten
Rente-opbrengsten
Overige ontvangsten
TOTAAL BATEN

c. Plaatselijke ondersteuning/uitgaven
Ondersteuning met giften
Ondersteuning (-/- terugbetaling) leningen
Kosten onderlinge zorg
Kosten diaconie
d. Diaconaal werk, regionale-/landelijke uitgaven
Eigen/regionale diaconale projecten
Quotum Diaconaal Steunpunt
Timon, Koningskind en andere instel lingen
e. Diaconaal werk, wereldwijd
Giften overige hulporganisati es
Giften noodhulp bij rampen
Overige uitgaven
TOTAAL L AS TEN
Ov er sc h o t / Tek o r t

FINANCIËLE BU FFER
Buffer diaconie aan het einde van het boekjaar
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Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster,
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.

ANBI-format 6

