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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Evangeliegemeente De Regenboog Zuid
7 3 6 0 8 6 5 3

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Grote Pekken 11

Telefoonnummer
E-mailadres

info@regenboogzuid.nl

Website (*)
RSIN (**)

8 5 9 6 0 0 0 2 6

Naam landelijke
nvt
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

IB 116 - 1Z*2FOL 

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De gemeente wordt bestuurd door een oudstenteam

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De gemeente stelt zich ten doel:
Een actieve en levende gemeente te zijn zoals dat beschreven staat in het Woord van
God met Jezus aan het hoofd van de gemeente, geleid door zijn Heilige Geest.
Het eren en verheerlijken van God.
Het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus.
Het beleven van onderlinge verbondenheid in en door Jezus Christus.
Mensen maken tot leerlingen (discipelen) van Jezus Christus, hen te dopen en elkaar
te leren leven volgens het Woord van God, vervuld en geleid door de Heilige Geest.
Om te zien naar de armen, verdrukten, zieken en gebondenen en hen te helpen in
woord en daad.
De belijdenis van Jezus’ dood en opstanding als teken van Zijn liefde voor ons.

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?

De leden van Evangeliegemeente De Regenboog Zuid verkondigen het evangelie van
Jezus Christus tot redding en vernieuwing van mensen tot verheerlijking van God.
Deze missie vertaalt zich in vijf concrete opdrachten:
Aanbidding – God liefhebben, Dienen – Je naaste liefhebben, Zending – Discipelen
maken, Gemeenschap – Doopt hen, Discipelschap – Leert hen onderhouden

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Aan de gemeenteleden wordt via een vrijwillige gift en collecten gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de gemeente.

De gemeente tracht haar doel te bereiken door Gods Woord in alles centraal te stellen.
Dit gebeurt onder andere door:
Het houden van samenkomsten;
Het houden van kringen;
Het geven van Bijbelonderwijs;
Te evangeliseren;
Het verlenen van pastorale zorg;
Alle andere wettige en passende middelen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van de gemeentelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur, apparatuur,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie. Tevens
worden gelden besteed zending, diaconaat en giften aan goede doelen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.regenboogzuid.nl/paginas/anbi.html

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Geen van de bestuurders ontvangen een beloning.

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.

De activiteiten zijn in lijn met ons beleidsplan. Gedurende een groot deel van 2021
hebben we hierbij vooral moeten focussen op onze online samenkomsten en de
verbinding gezocht in kleine groepen. Elke zondag hebben we een livestream
uitgezonden.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.regenboogzuid.nl/paginas/anbi.html

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Opbrensten uit bezittingen

€

Bijdragen kerkleden

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

Totaal baten

€

Lasten

Begroting (***)

2022

€
€

114.634

+

€

117.091

€
€

114.634

€

+

€

+

€

117.091

€

0

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

17.059

€

15.240

€

22.300

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

43.199

€

35.075

€

51.400

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

28.869

€

29.187

€

30.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

17.544

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

3.647

Totaal lasten

€

110.318

€

+

€

€

25.409

€

6.585

€

111.496

+
Resultaat

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

4.316

+

€

11.500

€

5.400

€

120.600

+
€

5.595

+
€

-120.600

2021 is door corona net zoals 2020 behoorlijk anders dan voorheen. De variabele
kosten zijn over het algemeen lager doordat er veel minder activiteiten konden
plaatsvinden. T.o.v. 2020 hebben we een half jaar 2 parttime medewerkers gehad en
een half jaar 1 medewerker. Gedurende 2021 was wel weer iets meer mogelijk
waardoor sommige kosten iets hoger uitvielen. De vaste lasten zijn redelijk stabiel.
Voor 2022 zijn we uitgegaan van een "normaal" jaar waarin alles weer draait zoals
voorheen. Hierin willen we vooral meer investeren in een aantal doelgroepen
(kind/jeugd) en verder uitbouwen op discipelschap en missionaire visie.

https://www.regenboogzuid.nl/uploads/bestanden/spot145/Sta
at_van_baten_en_lasten_2021.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

Kerkgenootschap evangeliegemeente “de Regenboog Zuid” te Veenendaal
ANBI nummer 859600026

Staat van baten en lasten over 2021

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020

in euro's

OPBRENGSTEN
Giften collecte's en overige inkomsten

114,634

Totaal opbrengsten

117,091
114,634

117,091

KOSTEN
Kosten medewerkers
Huisvestingskosten
Kosten zending en evangelisatie
Kosten onderwijs
Overige kosten
Totaal kosten
Netto resultaat

17,544
28,869
31,517
8,876
23,512

25,409
29,187
26,997
8,269
21,634
110,318

111,496

4,316

5,595

