Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Japanese Church of the Southern Netherlands
5 7 4 5 4 2 7 2

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

Heike 1, 5512 NJ Vessem
0 4 9 7 5 9 1 5 3 3

E-mailadres

jchurchsn.1@gmail.com

Website (*)

http://jcsnkyokai.nl

RSIN (**)

８ ５ ２ ５ ８ ７ ０ ５ ３

Naam landelijke
Japanese Church of the Southern Netherlands
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

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

Ｈｅｔ ｂｅｓｔｕｕｒ ｖａｎ ｈｅｔ Ｋｅｒｋｇｅｎｏｏｔｓｃｈａｐ ｗｏｒｄｔ ｕｉｔｇｅｏｅｆｅｎｄ ｄｏｏｒ ｅｅｎ Ｋｅｒｋｅｎｒａａｄ．Ｄｅ
Ｋｅｒｋｅｎｒａａｄ ｂｅｓｔａａｔ ｕｉｔ ｅｅｎ Ｖｏｏｒｚｉｔｔｅｒ， ｅｅｎ Ｓｃｒｉｂａ， ｅｅｎ Ｐｅｎｎｉｎｇｍｅｅｓｔｅｒ ｅｎ ｍｉｎｓ
ｔｅｎｓ 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 Ｋｅｒｋｇｅ
ｎｏｏｔｓｃｈａｐ．

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

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．

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?

Ｓａｍｅｎｋｏｍｓｔｅｎ： ｔｗｅｅ ｋｅｅｒ ｐｅｒ ｍａａｎｄ ｏｐ ｚｏｎｄａｇ （ｅｅｎ ｋｅｅｒ ｉｎ Ｖｅｓｓｅｍ ｅｎ ｅｅｎ ａｎｄｅｒ
ｅ 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 ｖｅｒｇａｄｅ
ｒｒｕｉｍｔｅｎ ｉｎ Ｖｅｓｓｅｍ ｅｎ Ａｍｓｔｅｒｄａｍ．

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.
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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.

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.

Ｈｏｎｏｒａｒｉａ ｅｎ ｒｅｉｓｖｅｒｇｏｅｄｉｎｇ ａａｎ ｐｒｅｄｉｋａｎｔ ｅｎ ｖｅｒｇｏｅｄｉｎｇ ａａｎ ｖｒｉｊｗｉｌｌｉｇｅｒ． Ｈｕｕ
ｒ ｖｏｏｒ ｖｅｒｇａｄｅｒｒｕｉｍｔｅｎ ｖｏｏｒ ｚｏｎｄａｇｄｉｅｎｓｔｅｎ． Ｅｖａｎｇｅｌｉｓａｔｉｅ ｍａｔｅｒｉａａｌ， Ｃｈｒｉｓｔｅ
ｌｉｊｋｅ ｌｅｃｔｕｕｒ， Ｚｏｎｄａｇｓｃｈｏｏｌ ｍａｔｅｒｉａａｌ， ｋａｎｔｏｏｒｂｅｎｏｄｉｇｈｅｄｅｎ， ｄｏｍｅｉｎｎａａｍ ｒｅｇｉｓｔ
ｒａｔｉｅ， ｇｅｚａｍｅｎｌｉｊｋｅ ｌｕｎｃｈ ｋｏｓｔｅｎ ｅｔｃ ． Ｇｉｆｔｅｎ ａａｎ ｃｈｒｉｓｔｅｌｉｊｋｅ ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｅｓ／
ｉｎｓｔｅｌｌｉｎｇｅｎ．
Ｗｉｊ ｈｅｂｂｅｎ ｅｅｎ ｓｐａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ ｂｉｊ Ｒａｂｏｂａｎｋ．

Open

Ｄｅ ｐｒｅｄｉｋａｎｔ ｖａｎ ｄｅ ｋｅｒｋ ｏｎｔｖａｎｇｔ ｅｅｎ ｍａａｎｄｅｌｉｊｋｓ ｂｅｌｏｎｉｎｇ ｏｐ ｂａｓｉｓ ｖａｎ ｅｅｎ ｐ
ｒｅｄｉｋｉｎｇ ｐｅｒ ｍａａｎｄ． Ｄｅ ｇｅｍａａｋｔｅ ｏｎｋｏｓｔｅｎ ｗｏｒｄｅｎ ｖｅｒｇｏｅｄ ｄｏｏｒ ｄｅ ｋｅｒｋ． Ｄｅ ｅｖａｎ
ｇｅｌｉｓｔｅ ｗｅｒｋｔ ｏｐ ｖｒｉｊｗｉｌｌｉｇｅ ｂａｓｉｓ ｅｎ ｏｎｔｖａｎｇｔ ｖｒｉｊｗｉｌｌｉｇｅｒｓｖｅｒｇｏｅｄｉｎｇ ｂｉｎｎｅｎ
ｄｅ ｗｅｔｔｅｌｉｊｋｅ ｍａｘｉｍａａｌ．Ｌｅｄｅｎ ｅｎ ｂｅｓｔｕｕｒｓｌｅｄｅｎ ｖａｎ ｄｅ ｋｅｒｋ ｏｎｔｖａｎｇｅｎ ｇｅｅｎ ｖｅｒ
ｇｏｅｄｉｎｇ．

Ｗｅｒｋｚａａｍｈｅｄｅｎ ｗｏｒｄｅｎ ｕｉｔｇｅｖｏｅｒｄ ｔｉｊｄｅｎｓ ｓａｍｅｎｋｏｍｓｔｅｎ ｖｏｏｒ ｅｒｅｄｉｅｎｓｔ， ｚｏｎｄａｇｓ－
ｓｃｈｏｏｌ， Ｂｉｊｂｅｌ ｓｔｕｄｉｅ ｅｎ ｇｅｂｅｄｓｂｉｊｅｅｎｋｏｍｓｔ． Ｄａａｒ ｖｏｒｍｅｎ ｚｉｃｈ ｗｅｒｋｇｒｏｅｐｅｎ， ｅｎ
ｅｌｋｅ ｇｒｏｅｐ ｈｅｅｆｔ ｅｅｎ ｂｅｐａａｌｄｅ ｄｏｅｌｓｔｅｌｌｉｎｇ． Ｄｏｏｒ Ｃｏｒｏｎａ ｗｅｒｋｔｅｎ ｏｎｚｅ ｄｉｅｎｓｔｅｎ
ｏｎｌｉｎｅ ｒｅｅｄｓ ｔｅｓａｍｅｎ ｍｅｔ ｄｅ Ｃｈｉｅｓａ Ｇｉａｐｐｏｎｅｓｅ ｄｉ Ｍｉｌａｎｏ （Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｃｈｕｒｃｈ ｏｆ Ｍ
ｉｌａｎ） ｕｉｔ Ｉｔａｌｉ ． Ａｌｓｏｏｋ ｍｅｎｓｅｎ ｄｉｅ ａａｎ ｄｅ ｋｅｒｋｄｉｅｎｓｔ ｅｎ ｄｅ ａｃｔｉｖｉｔｅｉｔｅｎ ｄｅｅｌ
ｎｅｍｅｎ ｕｉｔ ｎｏｏｒｄ ｅｎ ｚｕｉｄ Ｎｅｄｅｒｌａｎｄ， Ｂｅｌｇｉｅ ｅｎ Ｄｕｉｔｓｌａｎｄ． Ｄａａｒ ｋｏｍｅｎ ｎｕ ｏｏｋ ｎｏｇ
ｍｅｎｓｅｎ ｂｉｊ ｕｉｔ ａｎｄｅｒｅ Ｅｕｒｏｐｅｓｅ ｌａｎｄｅｎ ｅｎ Ｊａｐａｎ．

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

€

３

€

€

Bijdragen kerkleden

€

１５７６９

€

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

Totaal baten

€

15.772

€

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

6.800

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

+

€

+

15.970

€

+

€

15.970

€

€

6.000

3.625

€

€

8.865

３４００

€

€

1.200

€

€

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

€

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

€

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

525

Totaal lasten

€

14.350

Lasten

+

0

€
€

+
0

+
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.

€

1.422

670

€

16.735

+
€

0

€

-765

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： Ｉｎｃ
ｌｕｓｉｅｆ ｄｏｎａｔｉｅｓ ａａｎ ｇｏｅｄｅ ｄｏｅｌｅｎ． Ｌａｓｔｅｎ ｂｅｈｅｅｒ ｅｎ ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｅ： ｂａｎｋｋｏｓｔｅｎ，
ｋａｎｔｏｏｒｂｅｎｏｄｉｇｈｅｄｅｎ， ｐｏｒｔｏ． Ｗｉｊ ｈｏｐｅｎ ｗｅｅｒ ｆｙｓｉｅｋ ｓａｍｅｎ ｔｅ ｋｏｍｅｎ ｉｎ ２０２１．Ｄａａ
ｒｄｏｏｒ ｍｅｅｒ ｋｅｒｋｄｉｅｎｓｔｅｎｋｏｓｔｅｎ （ｚａａｌｈｕｕｒ）．Ｉｎ ２０２０ ｇａｖｅｎ ｗｉｊ ｅｘｔｒａ ｄｏｎａｔｉｅ ａａｎ
ｅｅｎ ｊａｐａｎｓｅ ｋｅｒｋ ｉｎ Ｍｉｌａａｎ． Ｄａｎｋｚｉｊ ｈｕｎ ｋｏｎｄｅｎ ｗｉｊ ｅｌｋｅ ｗｅｅｋ ｇｅｚａｍｅｎｌｉｊｋｅ ｏｎｌ
ｉｎｅ ｚｏｎｄａｇｓｄｉｅｎｓｔｅｎ ｈｏｕｄｅｎ．

Open

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

+
+

Ｏｐｂｒｅｎｇｓｔｅｎ ｕｉｔ ｂｅｚｉｔｔｉｎｇｅｎ： ｒｅｎｔｅ ｏｐ ｓｐａａｒｒｅｋｅｎｉｎｇ．

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

€

