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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: Het bevoegd gezag bestaat uit het oudstenteam bestaande uit voorganger en 5 oudsten.
Het oudstenteam heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan de penningmeester.
Deze bevoegdheden houden in (artikel 8.3 tot 8.5 v/d statuten):
1. Het financieel beheer/ penningmeesterschap van de gemeente berust bij de
penningmeester, die daartoe door het oudstenteam is aangesteld. De
penningmeester voert werkzaamheden uit als; betalingen, bijhouden
administratie, etc
2. De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen welke minder
bedragen dan € 3.000,00 excl. BTW (zegge: drieduizendeuro). Bij betalingen
hoger dan € 3.000,00 excl. BTW is na overleg in de vergadering van de oudsten
een handtekening nodig van een van de oudsten. Deze bepaling kan door en
tegen derden worden ingeroepen.
3. De bevoegdheid van de voorganger is beperkt tot slechts een adviserende rol als
het gaat om besluiten over zijn eigen uit te keren traktement. In deze gevallen bestaat het bevoegd gezag uit de rest van het oudsteteam, kernteam,
penningmeester en het apostolisch gezag bestaan de uit Dave Fredriksz.
4. Onder verantwoordelijkheid van het oudstenteam wordt door de penningmeester
jaarlijks een balans en een staat van baten en lasten (tezamen vormende de
jaarstukken) over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
5. Het oudstenteam behoeft voor het verrichten van de volgende rechtshandelingen
evenwel de voorafgaande toestemming van de gemeentevergadering.
 De verkrijging-, vervreemding,- en/of hypothecaire bezwaring van
registergoederen;
 Het aangaan van geldleningen, zowel ten behoeve van als ten laste van de
gemeente;
 Het oudstenteam is niet bevoegd tot het aangaan 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 ander verbindt. Deze bepaling kan door en tegen derden
worden ingeroepen.
	8: Nederland
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Familiekerk De Fakkel
	5: www.defakkel.org
	7: Familiekerk De Fakkel
	2: Hof van Oslo 104, 3543KC Utrecht
	4_EM: penningmeester@defakkel.nl
	1_KVK: 50413023
	3_TEL: 0611894930
	6_RSIN: 818789141
	21_ML: Financiële Doelstellingen 202:
Het algemene doel van het financieel beleidsplan is het beheren van de kerk in financieel
opzicht, zodat de familiekerk de Fakkel kan blijven voortbestaan en haar doelstellingen
kan blijven nastreven.
1. Het onderhouden en opstarten van missionaire activiteiten in Leidsche Rijn en
omgeving.
2. Het verder inrichten van de teamstructuur en nieuw te vormen Breed kader.
3. Verzorgen van passende en adequate PR voor de Fakkel.
4. Het verzorgen van een basistraktement als vergoeding van onkosten voorganger.
5. Het verzorgen van een goed onderkomen om de wekelijkse samenkomsten in te
houden.
6. Het verzorgen van kwalitatief onderwijs, ten behoeve van de geestelijke groei van
de gemeente, door sprekers nationaal en internationaal uit te nodigen.
7. Het nakomen van de financiële verplichting richting ons financieel geadopteerde
kindje (Kuntai) via stichting Compassion.
8. Het nakomen van het tienden principe als kerk. De 10% van onze inkomsten gaan
naar het apostolisch gezag RIM.
9. Sparen voor toekomstige, eventueel zelf te ontwikkelen onderkomen.
10.Het geven van giften aan andere charitatieve instellingen die geen winst
nastreven zoals de projecten in Peru, Albanië en Kenia.
11.Beperkt gebruik maken van de vrijwilligersbijdrage voor een aantal kerkleden met
uitzonderlijk veel taken (indien van toepassing) of de mogelijkheid om iemand
voor 1 dag(deel) per week vrij te stellen.
	23_ML: Onze missie is: "Als ambassadeurs van Christus brengen wij het Evangelie van het Koninkrijk van God, om mensen te bereiken, te versterken en toe te rusten tot toegewijde volgelingen van Christus". 
Dit doen we door elke zondag samen bijeen te komen met ruim 50 volwassenen en nog een flink aantal kinderen om God te eren. We zingen een aantal mooie liederen om God eer en dank te bewijzen en Hem te aanbidden. Vervolgens luisteren we naar het woord om bemoedigd te worden en te ontdekken hoe we ons geloof in de praktijk kunnen brengen. 

	24_ML: Het geld voor het onderhoud van het werk van de gemeente en voor uitbreiding van het
koninkrijk van God wordt opgebracht door vrijwillige tienden en offergaven, legaten,
erfstellingen en overige baten. (artikel 8.1 v/d statuten). 
	26_ML: De Fakkel eert en ondersteunt de voorganger met een traktement.
Indien nodig kan ook in overleg besloten worden om het bedrag naar beneden bij te
stellen als de situatie daar om vraagt.
Er is geen sprake van loondienstverband. De voorganger draagt zelf zorg voor zijn
afdrachten, km vergoeding, zendingsreizen, verzekeringen, pensioen en belastingen. De
voorganger kan en mag zelf zijn inzet, uren en vakanties indelen, er is sprake van een
inspanning verplichting.
Het traktement is vanaf aanvang niet bijgesteld en er is geen inflatiecorrectie
doorgevoerd. Eind 2020 is er een correctie doorgevoerd als uitkomst van een benchmark
op basis van de loonschalen die de VPE/ CAO welzijn hanteert. Vanaf 2021 zal er jaarlijks
een indexering plaatsvinden volgend op indexering die de VPE/ CAO welzijn hanteert.
	25_ML: De inkomsten worden besteed aan huisvesting, traktement van de voorganger, externe sprekers, de diverse teams die als vrijwilligers dienen in de gemeente en aan giften aan andere stichtingen. Als gemeente hebben we een spaarrekening die dient als buffer. Hiermee kunnen we onvoorziene uitgaven en investeringen in bijvoorbeeld muziekapperatuur opvangen/doen.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Zie jaarverslag 2022
	27: 
	_MLT: https://www.defakkel.org/uploads/bestanden/spot137/Jaarverslag_2021.pdf
	knop: 
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	JV: 
	_MLT: https://www.defakkel.org/go/geven/anbi/
	knop: 

	4_ML: In 2021 hebben we een positief resultaat behaald. De inkomsten waren echter lager dan de verwachte inkomsten. Daarintegen waren de lasten ook lager dan de verwachte lasten. Beide lijken het resultaat van de beperkingen die door COVID 19 ingesteld waren. We zijn in mindere maten in staat geweest om bij elkaar te komen en de activiteiten uit te rollen die we gepland hadden. We verwachten voor komend jaar zowel een stijging in de baten als in de lasten.

Voor meer informatie zie de jaarrekening 2022.



