MEMO: ANBI Kerkgenootschap C3 Den Haag

Den Haag, Juni 2019

Beste Lezer,
De overheid heeft bepaald dat ANBI stichtingen en kerkgenootschappen vereist zijn hun beleid,
activiteiten en financiën te publiceren. Dit document bevat de specifieke zaken welke een ANBI-entiteit
op haar website moet publiceren:
i.

de naam van de instelling

ii.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal
nummer

iii.

het post- of bezoekadres van de instelling

iv.

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

v.
vi.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
de functie van de bestuurders en namen van de bestuurders

vii.
viii.

het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

ix.

een financiële verantwoording

(Bron:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen
_nut_beogende_instellingen/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_januari_2014/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_ja
nuari_2014)

Op de volgende pagina’s volgt een uitwerking van de bovenstaande 9 punten.

Met vriendelijke groet,

Lucas & Nicola de Vreugd
Pastors C3 Den Haag
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i.

de naam van de instelling
C3 Den Haag

ii.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer
852205326

iii.

het post- of bezoekadres van de instelling
Joseph Ledelstraat 128, 2518 KM, Den Haag

iv.

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Het bouwen van de kerk door het leiden van mensen tot het geloof in Jezus Christus waarbij deze
mensen worden gediscipeld, bekrachtigd en worden vrijgezet om ditzelfde werk te doen bij
anderen.

v.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

C3 Den Haag is een kerkgenootschap en houdt zich dan ook hoofdzakelijk bezig met het
organiseren van activiteiten waarbij het geloof in Jezus Christus ontstaat of wordt vergroot in de
levens van mensen. De activiteiten bestaan uit het houden van kerkdiensten,
gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies en inspirationele bijeenkomsten.
Deze reguliere zondagsactiviteiten worden bekostigd door de inkomsten uit vrijwillige giften welke
afkomstig zijn van de leden van de kerk. Bij specifieke evenementen (conferenties) worden er
registratiegelden betaald door de bezoekers om de complementaire kosten voor de organisatie
van het evenement te financieren.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur. Het vermogen wordt opgebouwd door de
inkomsten en uitgaven van de generieke kerkactiviteiten en de specifieke uitgaven en inkomsten
ten aanzien van het Pioniersfonds.

vi.

de functie van de bestuurders en namen van de bestuurders

Voorzitter: Lucas de Vreugd
Penningmeester: Nicola de Vreugd
Secretaris: Hylke van der Velde

vii.

het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders

Ten aanzien van de bestuurswerkzaamheden wordt geen beloning gegeven aan de bestuurders.
De bestuursactiviteiten worden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd door de bestuurders.
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viii.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Salarissen
In 2017 hadden we een deeltijd kracht in dienst voor events en vrijwilligerscoördinatie. In
2018 hebben we dit grotendeels opgepakt door 4 vrijwilligers die ieder een dag per week
op kantoor werkten. In 2018 kreeg de voorganger een aantal maanden een part-time
salaris, maar in verband met toenemende huisvestingskosten, is besloten om dit
voorlopig niet voort te zetten. Onze pastor heeft verder sinds begin van oprichting als
vrijwilliger ruim 3 dagen per week gewerkt voor C3 Den Haag. Inmiddels is er budget
aangewend om onze pastor 2 dagen per week in dienst te nemen en is er een
voornemen om meer personeel in dienst te nemen om de groei van onze kerk te kunnen
faciliteren.

Zondagsdiensten
Iedere zondag zijn er diensten georganiseerd in het Diligentia Theater en het Hilton in
Den Haag. Tijdens deze diensten zijn thema's behandeld die te downloaden zijn in onze
podcast. Tijdens deze diensten zijn er tientallen beslissingen gemaakt om een
persoonlijke relatie met Jezus aan te gaan. Ook hebben we dit jaar opnieuw mensen
gedoopt als uiterlijk bewijs van hun innerlijke keuze.
BUILD WKND en BUILD Night
In 2018 hebben we actief geïnvesteerd in onze vrijwilligers en leden door BUILD Nights
en een BUILD WKND te organiseren. Tijdens deze events is er veel tijd voor gebed en
onderwijs.
Kerstpakketten
In samenwerking met Scheveningen Welzijn is dit jaar voor de tweede keer een oproep
gedaan om minder bedeelde huishoudens te ondersteunen met een kerstpakket. Als kerk
hebben we ruim 70 alleenstaanden en gezinnen kunnen voorzien van een kerstpakket.
Pioniers
Tijdens ons Pioniersweekend hebben we onze plannen voor 2019 gepresenteerd,
waaronder het opbrengen van €300.000 over 3 jaar en het aanschaffen van onze eigen
bus om het werk van de kerk verder te ondersteunen.
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ix.

een financiële verantwoording
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