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ALGEMEEN
Oprichting
Het doel van de C3 Den Haag is om mensen te bereiken, bouwen en bekrachtigen met de Bijbelse Boodschap van het evangelie
van Jezus: geloof, hoop en liefde. Als gemeente vormen wij een gemeenschap waarin wij elkaar aanmoedigen om God lief te
hebben boven alles en anderen lief te hebben zoals onszelf.
C3 Den Haag erkent de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde en onfeilbare Woord van God en aanvaardt de Bijbel als
grondslag en enige absolute richtlijn voor het functioneren van de kerk.
Doelstelling
Mensen in contact brengen met God en Zijn kerk; ze helpen ontwikkelen en ontplooien, zodat ze het beste uit hun leven kunnen
halen en zodat zij een verschil kunnen maken in hun wereld.
Samenstelling van het bestuur
Juridisch gezien is C3 Den Haag een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een
ANBI-status.
C3 Den Haag heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de kerk. Dit
bestuur bestaat uit Lucas de Vreugd (voorzitter), Nicola de Vreugd (penningmeester) en Hylke van der Velde (secretaris). Het
bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst is laat het bestuur zich ondersteunen door
professionele specialisten binnen en buiten de gemeente. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad van
C3 Europe mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit Pastors Simon en Valerie McIntyre. Deze
ervaren pastors zijn al langere tijd betrokken bij C3 Global. Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze
adviesraad.
Kort bestuursverslag
Het jaar 2015 is met een positief saldo afgesloten van €12,048.45. Het positief saldo is grotenzdeels toe te rekenen aan de groei
van de Gemeente.

Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag
Het bestuur heeft de jaarrekening 2015 en het bestuursverslag met algehele stemmen goedgekeurd en vastgesteld.

1/ BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Balans per 31 december 2015 (na bestemming saldo van baten en lasten)
Activa

2015

Passiva

2015

Eigen vermogen
Materiële vaste activa

€22.986,10
Cotinuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Pioniers

Voorraden en vorderingen

€0,00

Liquide middelen

€22.209,65

Totaal activa

€45.195,75

Geen accountantscontrole toegepast

€44.508,33
€687,42
€45.195,75

Langlopende schulden

€0,00

Kortlopende schulden

€0,00

€45.195,75

2/ STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

VERKORTE EXPLOITATIE REKENING
Staat van baten en lasten 2015
Jaarrekening
2015
Baten
Tienden en offers
Giften Pioniersfonds
Giften totaal

€88.878,12
€7.095,00
€95.973,12

Lasten
Huur huisvesting
Marketing
Licht en geluid
Gastsprekers
Contributie C3 Global
Donaties zending
Variabele kosten diensten
Financiële lasten
Training
Overige Lasten
Totaal lasten

€18.521,70
€2.006,34
€9.433,34
€4.779,33
€1.159,00
€3.150,00
€2.711,27
€91,40
€6.024,61
€6.962,24
€54.839,23

Resultaat

€41.133,89

Resultaatbestemming
Cotinuïteitsreserve
Bestemmingsreserve Pioniers
Geen accountant controle toegepast

€40.446,47
€687,42

3/ TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014
C3 Den Haag had op 1 januari 2015 een saldo van €16.886,91. De liquide middelen zijn opgebouwd uit dit saldo en het resultaat
van 2014. De Materiële vaste activa bestaat uit een aantal benodigheden voor de zondagsdienst zoals licht en geluidsapparatuur
en koffieautomaten.
In 2015 is er een bestemmingsreserve voor Pioniers opgezet, een reserve dat gereserveerd wordt voor investeringen voor
toekomstige groei. De inkomsten voor Pioniers voor 2015 zijn gereserveerd voor de aanschaf van geluidsapparatuur en een
drumkit. In 2015 is hier een investering in gedaan.

4/ TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Baten
De baten van C3 Den Haag bestaan enkel uit giften. Door vrijwillige tienden en offers worden de dagelijkse kosten van het
kerkgenootschap gefinancieerd. Daarnaast is er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Pioniers. (zie toelichting op de balans).
Lasten
De huisvestingskosten betreffen de huur van de zondaglocatie en bandoefeningen.
Marketingkosten betreffen kosten voor flyers, facebook advertenties, de hosting voor de website, etc.
Licht en geluid betreffen investeringen in licht en geluidsapparatuur een een drumkit.
De kosten voor gastsprekers betreffen honoraria voor de sprekers en onkostenvergoedingen zoals overnachtingen en reiskosten.
De Bijdrage aan C3 Global bedraagt 3% van de tienden en offers. Deze bijdragen worden gebruikt voor trainingen, conferenties,
begeleiding voor de Pastors en overkoepelende overhead kosten zoalsmarketing.
Dit jaar heeft C3 Den Haag een bijdrage gegeven aan zendingsprojecten zoals Love Moldova in Moldavie.
Variabele kosten diensten bestaan uit kosten voor koffie en thee en onkosten die te maken hebben met speciale thematische
diensten zoals Pasen en Kerst.
De post training betreft conferentiebezoeken van ons kernteam zoals onder andere de C3 Global conferentie in Kuala Lumpur.
Financiele lasten bedragen kosten voor financiele transacties.

Overige lasten bedragen kosten voor trainingen vrijwilligers, overige kosten gastsprekers, kosten voor Superkids, het
kinderprogramma van C3 Den Haag en incidentele kosten.

