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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.


	1	Algemene gegevens instelling
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	1: 
	20_ML: Voorzitter
Penningmeester
Scriba
Bestuurslid oecumene

	8: Nederland
	9_A4: 
	10_A4: 50
	0: Protestantse gemeente van bijzondere aard te Meppel (Nieuw Oecumenische Gem.)
	5: nogmeppel.nl
	7: PKN
	2: Brandemaat 47 7943 EV Meppel
	4_EM: nogmeppel@gmail.com
	1_KVK: 85813044
	3_TEL: 0651140225
	6_RSIN: 863751738
	21_ML: Wij zijn een ruimzinnige geloofsgemeenschap waarin we met elkaar zoeken naar de inhoud en een verscheidenheid aan vormen van het christelijk geloof. Samen zoeken wij hoe Bijbelse verhalen en andere bronnen van spiritualiteit en levensbeschouwing een plaats hebben in het leven van alledag rond geloofs- en levensvragen, rond betekenisgeving en zingeving, rond inspiratie en verdieping, en rond klimaat en milieu. 

Het streven is een eenheid in verscheidenheid waarbij we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen en mee kan beslissen, ongeacht of er een (andere) kerkelijke binding is. 
	23_ML: Vieren:
Elke zondag wordt er een viering verzorgt. Bijzondere gelegenheden zoals huwelijk en uitvaart gaan in overleg.
Pastoraat:
Leden en vrienden van onze kerkgenootschap ontvangen pastorale zorg. Deze bestaat uit bezoekwerk, attenties bij bijzondere gelegenheden en activiteiten om elkaar te ontmoeten. De bloemen van de zondagse viering kan ook gaan naar iemand die geen lid of vriend is van de gemeente.
Diaconaat:
Diakonale ondersteuning wordt gegeven aan leden, vrienden en projecten/initiatieven. We koppelen de inzameling voor projecten en initatieven aan doelen die aansluiten op thema's van het projectmatig werken.
Ondersteuning van verschillende leeftijdsgroepen en thema's:
Voor verschillende leeftijdsgroepen en rond thema's organiseren we activiteiten en leerhuizen.
	24_ML: Inkomsten bestaan uit:
- jaarlijkse vrijwillige bijdragen van leden en vrienden
- collectengelden
- giften
- fondswerving
	26_ML: In de eerste periode is  er een interim predikant die we inhuren. 
	25_ML: De inkomsten die we ontvangen worden besteed aan professionele ondersteuning voor pastoraat en voorgangers, huur ruimte, organiseren van vieringen en activiteiten en diaconale ondersteuningsaanvragen. Een overschot aan inkomsten wordt weggezet op een spaarrekening als vermogen om financiële tegenslagen en terugloop van leden in de toekomst af te dekken.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: We zijn een kerkgenootschap in oprichting. De eerste vieringenvinden plaats vanaf 1 januari 2022. 
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	3: 
	1_A7: nvt
	2_A7: 45000
	3_A7: 20000
	4_A7: 65000
	5_A7: 40000
	6_A7: 10000
	7_A7: 
	8_A7: 10000
	9_A7: 
	10_A7: 
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	12_A7: 65000
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	JV: 
	_MLT: https://nogmeppel.nl/wp-content/uploads/2021/08/ANBI-publicatie.pdf
	knop: 

	4_ML: Op dit moment zijn we een gemeente in oprichting. Voor de eerste twee jaar huren we een predikant in voor 0,4 fte.
We huren ruimte bij de DoRe-kerk in Meppel. 
Voor de inrichting van de kerkzaal, geluidinstallatie ea zal Stichting Fondswerving middelen om niet beschikbaar stellen.
Ggiften en bijdragen in 2021 worden gebruikt voor de opstartkosten. Restant wordt op spaarrekening gezet als vermogen/buffer voor de eerste jaren.




