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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Evangelische Gemeente Zuiderkapel-Koningkerk
4 1 2 2 2 7 6 9

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

Kloppersingel 57, 2021 CS Haarlem
0 2 3 5 2 5 1 1 2 7

E-mailadres

stichting@koningkerkhaarlem.nl

Website (*)

www.koningkerkhaarlem.nl

RSIN (**)

8 0 0 6 1 0 6 3 5

Naam landelijke
n.v.t.
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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

0
5 0

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

De Koningkerk is een kerkgenootschap dat wordt bestuurd door een Raad. Deze Raad
bestaat uit oudsten en diakenen en voor zover van toepassing een geestelijk
medewerker. Dit is vastgelegd in de kerkorde. De Raad komt maandelijks in
vergadering bijeen.
De materiele belangen van de Koningkerk worden behartigd door de Stichting
Evangelische Gemeente Zuiderkapel-Koningkerk. De meerderheid van het bestuur van
de stichting wordt benoemd door de Raad van de Koningkerk. De stichting komt ten
minste twee maal per jaar bijeen.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 04

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De Koningkerk is opgericht in 1941 en stelt zich ten doel:
- Het evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus
in Mattheüs 28:19.
- Ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God, zich daarna op grond van hun
geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het
gemeenteleven zoals o.a. verwoord in Handelingen 2:42.
- De gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw
van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4:12).
- In pastorale en diaconale nood te voorzien.
- In haar eigen financiële behoeften te voorzien.

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 Koningkerk tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door:
- De prediking van het Woord van God.
- Het houden van samenkomsten.
- Bijbelstudie - en gebedsavonden.
- Kinderen -en jeugdwerk.
- Evangelisatie -en zendingswerk.
- Het bedienen van de twee sacramenten door de Here Jezus zelf ingesteld,
doop en avondmaal.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig van:
a.giften en collecten;
b.verkrijgingen uit erfstellingen en legaten;
c.verhuurinkomsten
Het stichtingsbestuur maakt jaarlijks een begroting en stelt jaarlijks een jaarrekening
op. Het stichtingsbestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de kerkleden op de
jaarlijkse gemeentevergadering.
Een extern administratie- & belastingadviesbureau stelt de jaarrekening met
samenstellingsverklaring op.
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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.

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

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

De inkomsten worden als volgt besteed:
- Activiteiten van de gemeente (35% - 40%)
- Onderhoud gebouw (42%)
- Ondersteuning zendingsdoelen (10% - 12%)
- Lasten beheer en administratie (9%)
Er wordt een reserve aangehouden voor groot onderhoud van het gebouw. Hiervoor
heeft de kerk een aparte spaarrekening.

https://www.koningkerkhaarlem.nl/uploads/bestanden/spot56/
Beleidsplan_2018_2022.pdf

Open

De raad en het stichtingsbestuur ontvangen geen financiële vergoeding. Onkosten
worden wel vergoed. Een klein aantal vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding.
De kerk kan gebruik maken van externe betaalde adviseurs.

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.

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

https://www.koningkerkhaarlem.nl/uploads/bestanden/spot56/
Verslag_activiteiten_2020.pdf

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 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

72.544

€

74.343

€

74.214

Bijdragen kerkleden

€

55.685

€

58.446

€

54.500

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

Totaal baten

€

128.229

€

132.789

€

128.714

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

44.316

€

53.085

€

53.600

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

15.251

€

13.601

€

9.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

43.109

€

48.350

€

42.550

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

10.115

€

6.268

€

4.000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

11.964

€

12.514

€

9.900

Totaal lasten

€

124.755

€

133.818

€

119.050

Lasten

+

+
+

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.

€

3.474

+

€

+

+
€

-1.029

+
+

€

9.664

Opbrensten uit bezittingen en bijdragen kerkleden zijn stabiel.
Uitgaven 2020 zijn vanwege corona wat anders dan voorgaande jaren. Er is minder
uitgegeven aan extern advies mbt gemeenteontwikkeling. En er is meer geinvesteerd in
audio en video apparatuur vanwege de livestream. En er zijn meer kosten gemaakt om
de kerkleden aandacht te geven in de vorm van bloemetjes en kaartjes.

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

+

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

