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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: De Bethel Pinksterkerk Amsterdam wordt bestuurd door het maatschappelijk kerkbestuur bestaande uit de voorzitter, penningmeester en secretaris van de gemeente. Dit maatschappelijk kerkbestuur is verantwoordelijk voor alle zaken op economisch, financieel en maatschappelijk gebied.Daarnaast staat de Bethel Pinksterkerk Amsterdam op geestelijk gebied onder leiding van het voorgangersechtpaar van de gemeente. Zij worden hierbij ondersteund door de Broederraad van de gemeente waartoe ook de ouderlingen, diakenen en diaconessen van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam behoren.De voorganger is tevens voorzitter van het maatschappelijk bestuur.
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 25
	0: Bethel Pinksterkerk Amsterdam
	5: www.bpk-amsterdam.nl
	7: Bethel Pinksterkerk Nederland
	2: Van Boshuizenstraat 652, 1082 BA Amsterdam
	4_EM: info@bpk-amsterdam.nl
	1_KVK: 59058919
	3_TEL: 0613940092
	6_RSIN: 809580470
	21_ML: De doelstelling van de Bethel Pinksterkerk Amsterdam is gelijk aan die van de Bethel Pinksterkerk Nederland, namelijk:- De gemeenschappelijke verering van God door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus.- De mensen in contact brengen met God en met elkaar.- De verkondiging en verspreiding van de leer op grond van Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest.- De verkondiging van het Woord welke tevens omvat de door de Heilige Geest uit dat Woord geopenbaarde Bruidsleer en Tabernakelstudie.
	23_ML: De Bethel Pinksterkerk Amsterdam onderhoudt de volgende activiteiten om haar doelstelling te bereiken:- Wekelijks: evangelisatiediensten, Bijbelstudies, bidstonden, zondagschool, buurtwerk.- Twee-wekelijks: jeugdwerk.- Regelmatig: vastendagen, doop- en andere bijzondere diensten, jaarlijkse dag voor de alleenstaanden, jaarlijkse barbecue voor de gemeente, fellowship-diensten met andere Bethel Pinksterkerken.
	24_ML: De Bethel Pinksterkerk Amsterdam verwerft nagenoeg alle inkomsten uit collectes en bijdragen van de kerkleden.
	26_ML: De voorganger is op basis van zijn geestelijke functie in fulltime-loondienst van de gemeente. De voorganger is tevens voorzitter van het maatschappelijk bestuur maar ontvangt net als de andere twee bestuursleden van het maatschappelijk bestuur geen beloning voor bestuurlijke taken.
	25_ML: Alle inkomsten worden ingezet voor de realisatie van de doelstelling van de gemeente en worden volledig besteed aan de kerkelijke activiteiten en de huisvestingskosten.In 2021 bedroeg de verdeling van de uitgaven:50% aan huisvestingskosten32% aan salariskosten voorganger (inclusief belastingen en sociale lasten)18% aan uitgaven voor kerkelijke (en organisatorische) doeleindenOverschotten worden apart gezet op spaarrekeningen. Het hierdoor opgebouwde vermogen wordt aangehouden om de continuïteit van de gemeente te waarborgen.
	26: 
	_MLT: http://bpk-amsterdam.nl/anbi-beleidsplan/
	knop: 

	27_ML: De wekelijkse activiteiten bestonden in 2021 uit het houden van de zondagse evangelisatiedienst met zondagsschool, de Bijbelstudie en bidstond. Als gevolg van de Covid-pandemie in 2021 waren deze kerkdiensten beperkt van omvang. Kerkleden hebben deze diensten zowel in de kerk als via een livestream gevolgd.Helaas hebben veel activiteiten in 2021 geen doorgang kunnen vinden vanwege de beperkende maatregelen als gevolg van de Covid-pandemie. In 2022 zijn deze activiteiten weer opgestart.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_A7: 50
	2_A7: 194213
	3_A7: 0
	4_A7: 194263
	5_A7: 5177
	6_A7: 9734
	7_A7: 6000
	8_A7: 94148
	9_A7: 4971
	10_A7: 54405
	11_A7: 2736
	12_A7: 177171
	13_A7: 17092
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	2_A7: 212000
	3_A7: 0
	4_A7: 212000
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	6_A7: 24700
	7_A7: 6000
	8_A7: 99500
	9_A7: 2200
	10_A7: 66000
	11_A7: 3600
	12_A7: 212000
	13_A7: 0

	0: 
	0: 2021
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	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Vanwege de Covid-pandemie zijn diverse activiteiten in de jaren 2020 en 2021 niet uitgevoerd. Mede hierdoor zijn de uitgaven in beide jaren lager uitgevallen dan begroot. Doordat de inkomsten in beide jaren ook meer zijn toegenomen dan verwacht, zijn de jaren 2020 en 2021 (ondanks een nul-begroting) met een positief resultaat afgesloten. Deze positieve resutaten zijn toegevoegd aan het eigen vermogen.In de begroting van 2022 is ervan uitgegaan dat alle activiteiten weer normaal uitgevoerd kunnen worden. Hierbij wordt voorzien dat alle voorgenomen bestedingen in 2022 ook volledig gefinancierd kunnen worden uit de verwachte inkomsten in 2022.



