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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: Raad van opzieners: De raad van opzieners is het toezichthoudende orgaan van de gemeente en heeft tot taak toezicht te houden op het voorgangersteam en de algemene gang van zaken binnen de gemeente. De raad van opzieners is daarbij eindverantwoordelijk en heeft het hoogste gezag binnen de gemeente onder het gezag van de Heer der kerk, Jezus Christus. Voorgangersteam: De gemeente wordt bestuurd door een voorgangersteam. De Raad van toenzieners stelt het aantal leden van het voorgangersteam in overleg met het voorgangersteam vast. Het voorgangersteam bestaat in ieder geval uit minimaal twee personen die niet elkaars levensgezel zijn. Mocht er tijdelijk één voorganger zijn dan wordt een lid van de Raad van opzieners tijdelijk voorganger tot er weer een tweede voorganger is benoemd.De taken en bevoegdheden van de Raad van opzieners en het voorgangersteam zijn uitvoerig beschreven in artikel 7 en 8 van de statuten van de gemeente welke op te vragen zijn bij financien@mozaiek071.nl.
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 135
	0: Mozaiek071
	5: www.mozaiek071.nl
	7: Mozaiek
	2: Storkstraat 33, 3905KX te Veenendaal
	4_EM: contact@mozaiek071.nl
	1_KVK: 82873844
	3_TEL: 0318734900
	6_RSIN: 862636619
	21_ML: SBO code 94911- religieuze organisaties- kerkgenootschappen.De gemeente stelt zich ten doel een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de leden elkaar in navolging van Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen. De gemeente geeft dit vorm in (zondagse) samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten waarin aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorshap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestaane middelen, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente.Alle activiteiten van de gemeente Mozaiek071 zijn ondergebracht bij rechtspersoon Mozaiek071. 
	23_ML: De gemeente organiseert zondagse samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten waarin aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorshap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestaane middelen, welke in lijn zijn met de visie van de gemeente.Bovenstaande activiteiten dragen bij aan het doel van de Mozaiek071 God te aanbidden, de leden elkaar in navolging van Jezus lief te laten hebben en de wereld om ons heen te dienen. 
	24_ML: De inkomsten van de gemeente betreffen giften en vaste vrijwillige bijdragen van delen van de gemeente voor de gemeente. Tevens wordt er gecollecteerd tijdens de kerkdiensten en zin er een aantal maal per jaar bijzondere collecten of acties, zoals met kerst of overige bijzondere dagen. Overige inkomsten betreffen inkomsten van bruiloften en begrafenissen van delen van Mozaiek071. 
	26_ML: De leden van de Raad van toezieners ontvangen geen bezoldigheden voor hun bestuurswerkzaamheden. de werkelijk gemaakte onkosten voor de uitoefening van hun bestuursfunctie worden aan hen vergoed.De voorgangers, 2 personen per 1 december 2021 samen 1 FTE, zijn in loondienst bij Mozaiek071. Zij ontvangen een salaris op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling van Mozaiek0318 en een functie- en slarisgebouw met meerdere salarischalen. Voor de jaarlijkse indexering van de salarissen wordt het prijsindexcijfer van het CBS gevolgt.     
	25_ML: De inkomsten worden aangewend om de eerder benoemde activiteiten te realiseren.Dit gebeurd volgens een jaarlijks opgesteld budget welke op de site van Mozaiek071 wordt gepubliceerd. Maandelijks worden er maandcijfers opgesteld welke worden vergeleken met het budget.Kosten welke gemaakt worden zijn o.a.: loon-, pandhuur- en beeld&geluidskosten.Er is nu geen vermogen, indien er later vermogen ontstaat zal dit worden aangehouden op een spaarrekening. 
	26: 
	_MLT: https://www.mozaiek071.nl/uploads/bestanden/spot175/Beleidsplan_2021_mozaiek071.pdf
	knop: 

	27_ML: In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om in 2022 te starten met kerkelijke activiteiten. Inmiddels heeft op 20 maart 2022 de eerste dienst plaatsgevonden en zijn er diverse activiteiten gestart. 
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	knop: 
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	4_ML: Er hebben nog geen kerkdiensten plaats gevonden in 2021. Alle activiteiten waren erop gericht in 2022 te starten met de activiteiten. Dat is ook gebeurd, op 20 maart 2022 is de eerste zondagse kerkdienst geweest. Inmiddels zijn er tal van activiteiten gestart. 2021 was dus echt een voorbereidings periode. Het gemaakte resultaat zullen we nodig hebben om in 2022 op te starten. Het budget 2022 toont aan dat we sterk vertrouwen op de bijdragen van onze toekomstige delen (gemeenteleden) maar toont ook aan dat er geen onverantwoorde finaciele keuzes gemaakt worden.



