Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Family Church

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

Galvanistraat 23, 3861 NJ, Nijkerk

Telefoonnummer
E-mailadres
Website (*)

www.familychurch.nl

RSIN (**)

8 5 8 8 4 9 6 4 1

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Naomi Floor

Secretaris

Ingrida van Wijland

Penningmeester

Diederik Troost

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Volledig bestuur

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het kerkgenootschap heeft als doel de verkondiging van het evangelie, op grond van
de persoon Jezus Christus, op grond van de Bijbel, het Woord van God. Het
kerkgenootschap heeft als missie: ‘Leven in de realiteit van de hemel op aarde, door te
leven als geliefde zonen en dochters van de Vader’. Het kerkgenootschap heeft als
visie: ‘Het meebouwen aan een gemeenschap met een hemelse cultuur
waarin mensen tot heelheid komen en toegerust worden met impact daarvan op hun
eigen omgeving.´ Family Church heeft een duidelijke Koninkrijksvisie. Het
oorspronkelijke mandaat van de mens is te heersen als rentmeester over de schepping
(Gen. 1: 26-28) zodat de mens Zijn heerschappij zichtbaar kan maken op de aarde (Ps.
115:16). Het is Zijn bedoeling dat we als koningen en prie

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.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hieronder staat het stappenplan waarin concrete actiepunten staan uitgewerkt. De
actiepunten zijn ondergeschikt aan de doelen en dragen bij aan de realisatie daarvan.
Religie

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Kerkgenootschap Family Church is op 22 mei 2018 opgericht. Het kerkgenootschap
stelt zich als doel het verspreiden van het christelijk geloof. Het kerkgenootschap heeft
geen winstoogmerk. De financiële middelen die Family Church heeft om genoemd doel
te dienen zijn voornamelijk afkomstig uit:

De A-leider of iemand uit het leiderschapsteam sluit maandelijks aan bij het
voorgangersoverleg. Family Church integreert genezings- en bevrijdingsmomenten in
de samenkomsten. Family Church organiseert elke 2 maanden een conferentie met
een buitenlandse spreker. Family Church organiseert 4 dagdelen
evangelisatieactiviteiten (onderwijs of praktijk). Family Church organiseert minimaal 45
kerkdiensten in 2020. Family Church organiseert eens per twee weken een
gebedsavond en eens per twee weken een gebedsochtend.
- Family Church organiseert eens per maand een studieavond om zich te ontwikkelen.

-baten voortgekomen uit de door het kerkgenootschap ontplooide
activiteiten;
-subsidies;
-donaties en giften.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De financiën worden ingezet voor wekelijkse en maandelijkse
activiteiten en alle verdere handelingen, die met het kerkgenootschap
in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar
bestuurders bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

https://www.familychurch.nl/wp-content/uploads/2020/07/Jaarver
slag-2019.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het kerkgenootschap mag geen uitkeringen doen of beloning
toekennen aan een bestuurder.

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.

Familie
- Family Church organiseert 2 vrouwen en 2 mannen avonden per jaar.
- Family Church organiseert verschillende jeugdactiviteiten, waaronder een kamp en
maandelijkse jeugdavonden.
- Family Church organiseert minstens 45 kinderdiensten per jaar, georganiseerd door
leden van de kerk.
- De mensen die als ‘herder’ in hun bediening zijn aangesteld houden contact met
eventuelehulpverleners van leden.
Politiek
- Er wordt een informatieavond gehouden in de aanloop naar verkiezingen.
- In de weken voorafgaand aan de verkiezingen wordt het stemmen als mededeling
genoemd en wordt stemmen aangemoedigd.
Onderwijs
- Er is ondersteuning door gebed voor het onderwijs in Nederland en voor
beleidsmakers, directeuren en onderwijzend personeel ed.

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

https://www.familychurch.nl/wp-content/uploads/2018/10/beleidsp
lan-2018-2019-1.docx

Open
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Balans

0 5 – 0 4 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

05-04-2021

05-04-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€

8.509

€
€

+

€

8.509

Voorraden

€

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

9.100

€

+
€

3.727

3.727

2.403

+

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

17.609

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

13.517

05-04-2020 (*)

€

+

+
€

13.517

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

374

Totaal

€

13.891

+
€

6.121

6.121

2.403

+
€

05-04-2021

€

€

9.100

+

Passiva

6.130

€

9

€

6.130

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

11.757

Giften

€

71.992

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

60.235

+

44.216

€

4.541

€

48.757

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

71.992

+

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

€

Overige lasten

€

19.050

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

48.757

€
€

3.636

€

41.910

1.255

34.526

€

9.534

64.596

€

45.315

7.396

€

3.442

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

Zie voor uitgebreide cijfermatige verantwoording de staat van baten en lasten 2020
welke verwerkt is in het jaarverslag.

Open

