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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 

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: Het bestuur van Levend Water bestaat uit ten minste drie personen, welke bestaat uit één of meerdere Oudsten, Diakenen en algemene bestuursleden. Eén van de oudsten fungeert als voorzitter van het bestuur, en wordt daartoe door de gezamenlijke oudsten als voorzitter-oudste aangesteld. 
In het geval dat Levend Water geen Oudste(n) heeft zal het bestuur tijdelijk een bestuurslid aanstellen als voorzitter van het bestuur. 
Het aanstellen van het bestuur wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement van Levend Water. 
De Gemeentevergadering is de vergadering van de stemgerechtigde leden. Algemene leden mogen na toestemming van het bestuur aanwezig zijn, maar hebben geen stemrecht. De voorzitter van het - bestuur is voorzitter van de Gemeentevergadering. 
Het bestuur regelt in alle gevallen de plaatsvervanging van het voorzitterschap van het bestuur en - de Gemeentevergadering. 
	8: Nederland
	9_A4: 0
	10_A4: 2
	0:  Christengemeente Levend Water, aangesloten bij de VPE
	5: http://levend-water.com/
	7: 
	2: Hoofdstraat 370
	4_EM: levend-water@outlook.com
	1_KVK: 14048402
	3_TEL: 
	6_RSIN: 815524535
	21_ML: Het doel van Levend Water staat in artikel 2.3 van de Statuten, en luidt als volgt:

Het doel van Levend Water is een plaats te creëren en te bewaren voor de aanbidding van God, te - voorzien in Christelijke gemeenschap en vriendschap, en het Evangelie van Jezus Christus te verspreiden door middel van alle beschikbare manieren, in Nederland en in het buitenland
	23_ML: Uitgaande van de eerder geschetste doelstelling kunnen de volgende werkzaamheden worden onderscheiden en omschreven: 
- Iedere zondag ochtend een samenkomst waarbij leden aanwezig zijn, maar waar iedereen die op zoek is naar verbondenheid in Christus, welkom is. De nadruk van deze samenkomsten ligt op lofprijs en aanbidding alsmede het door de Schrift van God opbebouwd worden in geloof. 
- Na de dienst is er een moment van samen koffiedrinken en napraten. Dit sluit aan bij het doel om te voorzien in christelijke gemeenschap en vriendschap met elkaar. 
- Stimuleren van geestelijke groei door activiteiten als wekelijkse bidstonden, tweewekelijkse (bijbelstudie) kring avonden, wekelijkse kinder en tiener bijeenkomsten en initiatieven als zusterkringen. 
- Er wordt actief gewerkt aan het verspreiden van het evangelie. De gemeente ondersteunt zowel met gebed als financieel een aantal zendelingen die zich hier actief voor inzetten. 

	24_ML: Christengemeente Levend Water krijgt haar inkomsten uit vrijwillige bijdragen/giften, inzamelingen, andere inkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen in geld of natura. Dit is bepaald in artikel 8 van de statuten. 
	26_ML: De enige vorm van beloningsleid die Levend Water kent is in de vorm van vrijwillgersvergoedingen. Er zijn geen betaalde medewerkers 'in dienst' van de gemeente. 

	25_ML: De verkregen inkomsten van Levend Water worden besteed aan een aantal grotere en aan een aantal kleinere doelen. De grotere doelen zijn de volgende: 
- gebouw en inventaris
- zending
- sprekers vergoedingen 

Bij kleinere doelen wordt gedacht aan contributies, abonnementen, keukenkosten, diaconale uitgaven, kantoorartikelen en overige. 

Het vermogen van Levend Water wordt via spaarrekeningen aangehouden. 
	26: 
	_MLT: Zie vorige en volgende beschreven onderwerpen van deze publicatie. 
	knop: 

	27_ML: De activiteiten van 2020 kunnen als volgt worden samengevat: 
- wekelijkse samenkomst op zondag
- ivm corona de wekelijkse samenkomst aangepast naar een wekelijkse 'streamdienst'
- wekelijkse bidstonden
- periodiek zusterkring
- wekelijkse kinderdienst
- Jaarvergaderingen (2 stuks)

	27: 
	_MLT: Zie hierboven. 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 500
	2_A7: 68000
	3_A7: 1500
	4_A7: 70000
	5_A7: 1500
	6_A7: 25000
	7_A7: 2000
	8_A7: 49000
	9_A7: 2500
	10_A7: 16000
	11_A7: 3000
	12_A7: 99000
	13_A7: -29000

	0_JR: 2020
	2: 
	1_A7: 657
	2_A7: 60086
	3_A7: 3007
	4_A7: 63750
	5_A7: 0
	6_A7: 14335
	7_A7: 1455
	8_A7: 30696
	9_A7: 3982
	10_A7: 11412
	11_A7: 1852
	12_A7: 63732
	13_A7: 18

	3: 
	1_A7: 2505
	2_A7: 72391
	3_A7: 10186
	4_A7: 85082
	5_A7: 0
	6_A7: 20111
	7_A7: 1349
	8_A7: 24591
	9_A7: 0
	10_A7: 16432
	11_A7: 2464
	12_A7: 64947
	13_A7: 20135

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2019

	JV: 
	_MLT: n.v.t.
	knop: 

	4_ML: Het saldo van baten en lasten is in de voorgaande jaren altijd positief geweest. Voor 2020 zien we een terugloop van inkomsten die te verklaren is door het uitvallen van veel zondagsdiensten ivm corona en daarmee de terugloop van de giften via collectes. Doordat ook de uitgaven lager konden worden gehouden zijn de baten en lasten in evenwicht gebleven. Ook kosten van vergoedingen zijn voor 2020 lager uitgevallen. Dit omdat de keuze is gemaakt om minder externe sprekers (betaald) uit te nodigen en meer leden van de eigen gemeente te laten spreken.  Voor 2021 wordt er een negatief resultaat begroot. Er wordt een stijging in inkomsten verwacht op het moment dat er weer fysieke kerkdiensten kunnen worden georganiseerd. Hierdoor zullen de collecten weer toenemen. Het negatieve resultaat wordt verwacht doordat er grote onderhoudskosten aankomen voor het gebouw. Met name de lift moet naar verwachting worden gereviseerd, waar grote kosten in zitten. 



