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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.
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	1: 
	20_ML: Het bestuur van het Kerkgenootschap wordt uitgeoefend door een Kerkenraad.De Kerkenraad bestaat uit een Voorzitter, een Scriba, een Penningmeester en minstens twee Algemene Kerkenraadsleden. De Kerkenraad ziet toe op de handelingen en de financiele  aangelegenheden van het Kerkgenootschap onder leiding van de Penningmeester. De Kerkenraad draagt de eindverantwoording over het Kerkgenootschap.
	8: Nederland
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Japanese Church of the Southern Netherlands
	5: http://jcsnkyokai.nl
	7: Japanese Church of the Southern Netherlands
	2: Heike 1, 5512 NJ Vessem
	4_EM: jchurchsn.1@gmail.com
	1_KVK: 57454272
	3_TEL: 0497591533
	6_RSIN: 852587053
	21_ML: Het Kerkgenootschap heeft ten doel: 
a. de Heer onze God gezamelijk te vereren, 
b. het Evangelie te verspreiden, 
c. gelovigen op te bouwen, 
d. visie te ontwikkelen voor en het ondersteunen van missiewerk waar dan ook maar in het bijzonder naar japanstalige mensen in Nederland, en   
e. het bevorderen van christelijke normen in de maatschappij.
	23_ML: Samenkomsten:  twee keer per maand op zondag (een keer in Vessem en een andere keer in Amsterdam) met zondagschool Bijbel studie: 3 groepen komen een keer per maand online (zoom) samen (verschillende dagen).  Gebedsbijeenkomst: een keer per maand online (3e donderdagavond  van de maand).  Wij huren  vergaderruimten in Vessem en Amsterdam. 
	24_ML: Het geld voor het onderhoud van het werk van het Kerkgenootschap en voor de uitbreiding van het Koninkrijk van God wordt opgebracht door vrijwillige tienden en offergaven, legaten, erfstellingen en baten.
	26_ML: De predikant van de kerk ontvangt een maandelijks beloning op basis van een prediking per maand. De gemaakte onkosten worden vergoed door de kerk. De evangeliste werkt op vrijwillige basis en ontvangt vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke maximaal.Leden en bestuursleden van de kerk ontvangen geen vergoeding.
	25_ML: Honoraria en reisvergoeding aan predikant en vergoeding aan vrijwilliger. Huur voor vergaderruimten voor zondagdiensten. Evangelisatie materiaal,  Christelijke lectuur, Zondagschool materiaal, kantoorbenodigheden, domeinnaam registratie, gezamenlijke lunch kosten etc .  Giften aan christelijke organizaties/instellingen.   Wij hebben een spaarrekening bij Rabobank.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens samenkomsten voor eredienst, zondags-school, Bijbel studie en gebedsbijeenkomst. Daar vormen zich  werkgroepen, enelke groep heeft een bepaalde doelstelling. Door Corona werkten onze dienstenonline reeds tesamen met de Chiesa Giapponese di Milano (Japanese Church of Milan) uit Italië. Alsook mensen die aan de kerkdienst en de activiteiten deelnemen uit noord en zuid Nederland, Belgie en Duitsland. Daar komen nu ook nogmensen bij uit andere Europese landen en Japan. 
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	4_ML: Opbrengsten uit bezittingen: rente op spaarrekening.

Pastorale beroepskrachten: honoraria aan predikant.  Kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk: zaalhuur, onkosten zoals reiskosten en accommodatie, evangelisatiewerk kosten, zondagschool materiaal, vergaderkosten, lectuur, gezamenlijke maaltijdkosten. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk: Inclusief donaties aan goede doelen. Lasten beheer en administratie: bankkosten, kantoorbenodigheden, porto. Wij hopen weer fysiek samen te komen in 2021.Daardoor meer kerkdienstenkosten (zaalhuur).In 2020 gaven wij extra donatie aan een japanse kerk in Milaan. Dankzij hun konden wij elke week gezamenlijke online zondagsdiensten houden.



