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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 de gemeente bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De zondaagse diensten worden geleid door de voorganger (tevens de voorzitter) en twee oudstenechtparen.
	8: Nederland
	9_A4: 0.6
	10_A4: 40
	0: Christus Centraal Zwolle
	5: www.cczwolle.nl
	7: Christus Centraal Zwolle
	2: Burg. Drijbersingel 15 Zwolle (Gebouw De Samenhof)
	4_EM: info@cczwolle.nl
	1_KVK: 58363505
	3_TEL: 0613662180
	6_RSIN: 819477692
	21_ML: De missie van CCZ is om naar elkaar om te kijken en elkaar te ondersteunen in de geestelijke opbouw van de gemeente. Wij geloven dat gebed en onderwijs (in onder andere passie voor aanbidding en liefde voor het woord) aan de partners de leidraad zal zijn voor een persoonlijk en een gezamenlijk geestelijk vrucht dragen. Deze persoonlijke ontwikkeling en groei vinden we belangrijk en willen we dan ook ondersteunen in de zondagochtend diensten en in het kinderwerk. Daarnaast bieden we verschillende activiteiten (doordeweeks) aan om dit en de relatie tot God en de relatie onder elkaar te bevorderen. Zie voor een uitgebreidere uitwerking: https://www.cczwolle.nl/wie-zijn-wij/
	23_ML: De doelstelling van het omkijken van - en het omkijken naar - elkaar wordt gerealiseerd door geregeld samen te komen als gemeente en in kleinere groep. De vaste activiteiten bestaan uit: Wekelijkse samenkomsten op de zondag met voor de kinderen een kinderdienst; Op de woensdagen vindt afwisselend een van de volgende activiteiten plaats: een bidstond, een bijbelstudie, een samenkomst van kerkleden gebaseerd op de wijk waarin zij wonen (faithbuilders). Daarnaast worden er voor de leden van de gemeente vrouwen- en mannenavonden georganiseerd en worden tiener- en jeugdwerk opgezet. Niet alle activiteiten zijn intern gericht. Eens per maand gaat een groep gemeenteleden de straat op om gesprekken aan te gaan met mensen in de buurt en presentjes uit te delen. Gemiddeld eens per kwartaal is er op de zaterdagavond een dienst waarbij mensen uit de omgeving worden uitgenodigd om samen met CCZ een maaltijd te houden en een dienst bij te wonen.
	24_ML: CCZ krijgt inkomsten door collectes gehouden onder leden en bezoekers tijdens de kerkdiensten. Sporadisch wordt er (klein) inventaris verkocht maar dit is geen substantieel onderdeel van de inkomsten van de gemeente.
	26_ML: De voorganger ontvangt een freelance vergoeding van €2400 per maand voor 3 dagen in de week om taken uit te voeren die horen bij de functie van het kerkgenootschap. De beiden oudstenechtparen ontvangen een vrijwilligersvergoeding van €125 per maand, of maximaal €1500 per jaar. Voor de overige taken en functies binnen de gemeente vindt geen vergoeding plaats.
	25_ML: De inkomsten worden grotendeels besteed aan het faciliteren van de kerkdiensten en gemeenteactiviteiten. De huurkosten en vergoedingen voor de voorganger (freelance) en externe sprekers en muzikanten zijn daarbij de grootste kostenposten. CCZ gelooft in het belang van geven. Daarom ondersteunt CCZ ook enkele externe initiatieven. 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Voor een actueel activiteitenverslag zie https://www.cczwolle.nl/agenda/
	27: 
	_MLT: https://www.cczwolle.nl/agenda/
	knop: 
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	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: In 2020 zijn - vanwege de coronabeperkingen - minder bezoekers aanwezig geweest tijdens de diensten. Als gevolg zijn de inkomsten gedaald. De kosten zijn grotendeels in tact gebleven. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat. Tegen het einde van 2020 is er een nieuw oudstenechtpaar aangesteld waardoor de post 'salarissen' (eigenlijk een vrijwilligersvergoeding). met 125 per maand is toegenomen. In 2021 verwachten we in elk geval voor een gedeelte van het jaar een beperkt bezoekersaantal, wat naar verwachting invloed zal hebben op de inkomsten. Er zijn reeds enkele aanpassingen gemaakt om de kosten te drukken: - Minder uitgaven aan externe sprekers en muzikanten - Terugschroeven van het aantal goede doelen wat gesteund wordt Doordat de bezoekersaantallen dalen zullen ook de bestedingen voor de kerkdiensten afnemen.



