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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: Luctor et Emergo is een geloofsgemeenschap met de structuur van een vereniging.De ledenvergadering is het hoogste orgaan. De leden kiezen het bestuur.Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over alle activiteiten in Luctor en legt verantwoording hierover af aan de leden. De bestuursleden hebben verschillende aandachtsgebieden onder hun hoede.Namen en functies bestuurders:	Gerrit Jan Veldhoen, voorzitterJanet Wastenecker, secretaris Harjet de Leeuw, penningmeesterCor van der Linde, lidAndré Touwen, lidHan Bonsink, lidHerma van Boven, lidErwin van Boven, lid
	8: 
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo
	5: https://www.luctoretemergo.com/
	7: Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo
	2: Mheneweg Noord 1, 8096 BR, te Oldebroek
	4_EM: secretariaat@luctoretemergo.com
	1_KVK: 08176727
	3_TEL: 0624451431
	6_RSIN: 803989684
	21_ML: Het doel van de gemeenschap is de Naam van Jezus Christus verkondigen in  woord en daad en mee te werken aan de voorbereiding van de komst van het Koninkrijk van God, en voor zover dat reeds in de harten van de mensen aanwezig is, mee te werken aan de uitbreiding daarvan.Wij beogen dit doel te bereiken door: - Steun en medewerking aan zending en evangelisatie - Het in stand houden en uitbreiden van de geloofsgemeenschap middels het houden van diensten en verdere activiteiten in welke vorm dan ook wat daaraan kan bijdragen
	23_ML: Door de geloofsgemeenschap is een huishoudelijk reglement opgesteld, deze bevat uitvoeringsbepalingen en aanvullingen op de statuten van de geloofsgemeenschap Luctor et Emergo.Om alle activiteiten en ontwikkelingen in Luctor in het oog te kunnen houden zijn deze opgedeeld in taakgroepen. In elk van deze taakgroepen nemen een bestuurslid , een ouderling of voorganger en ‘gewone’ leden plaats. De taakgroepen zijn: diensten, zending, evangelisatie, diaconaat, pastoraat, gemeenteopbouw/jongerenwerk en facilitair.Slechts de taakgroepen pastoraat, gemeenteopbouw / jongerenwerk en facilitair zijn per wijk georganiseerd. Andere taakgroepen, maar ook het bestuur, de voorgangers en ouderlingen richten zich op het geheel.
	24_ML: De geloofgemeenschap verkrijgt zijn inkomsten uit: - Bijdragen en giften van leden, bezoekers en belangstellenden - Het organiseren van activiteiten of speciale acties - Schenkingen, erfenissen, legaten - Eventuele andere inkomsten
	26_ML: Bestuursleden van de Geloofsgemeenschap hebben in voorkomende  gevallen uitsluitend recht op onkostenvergoeding.Leden van de Geloofsgemeenschap, die door de Geloofsgemeenschap zijn uitgezonden om het Evangelie van Jezus Christus in woord en/of daad uit te  dragen, kunnen hiervoor een vergoeding ontvangen.Leden van de Geloofsgemeenschap, die in opdracht en ten dienste van het functioneren van de Geloofsgemeenschap werkzaamheden verrichten, kunnen hiervoor ook een vergoeding ontvangen.
	25_ML: Betaling van uitgaven in verband met de uitvoering van alle activiteiten die gedaan worden om de doelstelling van de geloofsgemeenschap te bereiken.
	26: 
	_MLT: Statuten: http://www.luctoretemergo.com/wp-content/uploads/2012/08/Statuten-Luctor-et-Emergo.pdfHuishoudelijk reglement: http://www.luctoretemergo.com/wp-content/uploads/2016/02/Huishoudelijk-reglement-Luctor-er-Emergo.pdf
	knop: 

	27_ML: Aan alle werkzaamheden zoals genoemd in de doelstelling is gewerkt.Vanwege covid-19 zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan of tijdelijk stil gelegd.Om het volgen van diensten mogelijk te maken is er ingezet op livestreams. Hiervoor is de benodigde apparatuur aangeschaft en zijn mensen getraind.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1_A7: 5000
	2_A7: 403850
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	4_A7: 408850
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	6_A7: 38000
	7_A7: 311500
	8_A7: 29100
	9_A7: 22700
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	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Onder de rubriek bijdragen kerkleden zijn de giften van leden en bezoekers voor zowel kerk, zending en diaconaat geschaard. Ook de opbrengst van de jaarlijkse zendings-bazaar valt hieronder.Onder de rubriek bijdragen aan andere organen binnen de kerk valt ook de ondersteuning van zendingswerk. Dit is de grootste post binnen deze rubriek.



