Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting KerkVenster
0 9 1 2 3 6 3 6

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

Kerkstraat 2, 7121 DN Aalten
0 5 4 3 4 7 8 7 9 7

E-mailadres

coordinator@kerkvenster.nl

Website (*)

www.kerkvenster.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 1 6 2 6 5 3 6 7

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

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

2 8 0

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

C.A. te Winkel

Secretaris

T. Oosterink-van Gennep

Penningmeester

B.A. Elburg

Algemeen bestuurslid

H.W. Westerveld

Algemeen bestuurslid

D. Kamink

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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?

Zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen te bemoedigen, te troosten en te
stimuleren vanuit de bijbel.
Mensen te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van beleid, eredienst,
pastoraat, diaconaat, catechese, jongerenwerk, Zendingswerk, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingswerk (ZWO) en andere zaken binnen de Protestantse Gemeenten Aalten
en Bredevoort.
Mensen te informeren over ontwikkelingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland,
classicaal, provinciaal en landelijk, alsmede de ontwikkelingen weer te geven binnen de
oecumene.
Het gesprek te bevorderen over samenlevingsvraagstukken vanuit Bijbelse optiek.
Het bevorderen van goede public relation.
Het bevorderen van eigentijdse vormen van communicatie binnen de Protestantse
Gemeenten Aalten en Bredevoort.

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?

Het uitgeven van het kerkblad ‘KerkVenster’ dat 23x per jaar verschijnt. Het blad wordt
bij alle leden van de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort bezorgd.
Alleen wanneer een lid duidelijk kenbaar maakt geen prijs te stellen op ontvangst van
het blad wordt de bezorging beëindigd. De inhoud van het blad bestaat o.a. uit:
informatie over kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten, wijkberichten van de
predikanten en een jongeren pagina. Het blad wordt verder gevuld met artikelen,
interviews en informatie over diverse onderwerpen die voor de leden van de
plaatselijke gemeenten zinvol en interessant geacht worden.
Het beheer van de website ’www.kerkvenster.nl’, de officiële site van de Protestantse
Gemeenten van Aalten en Bredevoort. Op de site wordt nieuws uit de plaatselijke
gemeenten gebracht. Ook wordt informatie speciaal voor jongeren verstrekt.
Aandacht wordt geschonken aan o.a.bezinning, toerusting en oecumene.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen. Hiervoor
worden de leden van de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort 1 x per
jaar benaderd.
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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.

Het vermogen van de stichting wordt op een veilige manier beheerd door plaatsing van
de niet direct benodigde gelden op een spaarrekening, direct opvraagbaar of met een
vaste termijn.
Beheer van het vermogen door middel van beleggingen Is niet toegestaan.
Overschotten op de jaarlijkse exploitatie worden gereserveerd. Het stichtingsbestuur
streeft ernaar een reserve aan te houden ten bedrage van ongeveer één jaaromzet.
Reserves boven deze norm kunnen in overleg beschikbaar gesteld worden voor binnen
de doelstelling van onze stichting passende activiteiten van de beide aangesloten
Protestantse Gemeenten.

https://www.kerkvenster.nl/anbi/

Open

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

Stichting KerkVenster werkt uitsluitend met vrijwilligers. Indien daartoe aanleiding voor
is, kan het bestuur besluiten een vrijwilligersvergoeding te verstrekken. Deze
vergoeding voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld door belastingdienst.

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.

Hoofdactiviteit is het periodiek laten verschijnen van het blad KerkVenster, wat we als
onze kerntaak beschouwen. Daarnaast wordt veel energie gestoken in het actueel
houden van de website en wordt er een webshop gefaciliteerd voor het aanbieden van
collectemunten, artikelen en verkoop van toegangsbewijzen voor events binnen de PG
Aalten en PG Bredevoort.

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

https://www.kerkvenster.nl/anbi/

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

– 0 9

– 2 0 2 0

30-09-2020

30-09-2019 (*)

Passiva

30-09-2020

30-09-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

90.000

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

85.556

€

Financiële vaste activa

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€
Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

0

+
0

€

€
187.250

€

+
€

+
€

187.442

Totaal

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

187.442

Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

1.886

Totaal

€

187.442

0

€
€

10.000

€

+
€

+
€

175.556

0

+
€

€

+
€

€

192

€

0

€

+

+
€

0

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen
geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-opbrengsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te
rekenen lasten.
De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De algemene reserve bedraagt maximaal € 90.000,-. Een positief exploitatieresultaat wordt geboekt ten gunste van de bestemmingsreserve, een negatief
resultaat komt ten laste van de algemene reserve. De bestemmingsreserve wordt gebruikt voor PR en communicatie in de ruimste zin van het woord
binnen de Protestantse Gemeenten van Aalten en Bredevoort.
Jaarlijks wordt € 2.500,00 toegevoegd aan de vervangingsreserve inventaris. Investeringen boven een bedrag van € 500,- worden in mindering gebracht
op deze reserve. De hoogte van de reserve is gemaximeerd op € 10.000,-.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

Overige baten particulieren

€

Som van baten van particulieren

€

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

0

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

1.162

€

Overige baten

€

20

Som van de baten

€

83.646

€

82.464

€

+

€
€

82.464

+

+

+
0

€

+
0

€
€

+
0
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

68.397

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

€

Besteed aan doelstellingen

€

68.397

€

Wervingskosten

€

312

€

Kosten beheer en administratie

€

11.396

Som van de lasten

€

80.105

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

0

€

Saldo Financiële baten en lasten

€

3.541

€

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.

+

+
0

€

+
0

0

Inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen en abonnementsgelden van lezers buiten het
bezorgingsgebied.
Uitgaven bestaan vooral uit opmaak en druk van het blad. Verder uit huur van
kantoorruimte, beheerskosten website, abonnementen, onkostenvergoedingen en
kosten van de geldwerving. Jaarlijks ontvangen alle vrijwilligers een attentie met kerst
en 1 keer per 3 jaar wordt een vrijwilligersmiddag georganiseerd. Jaarlijks wordt een
derde deel van de geschatte kosten gereserveerd.

https://www.kerkvenster.nl/anbi/

Open

