
MEMO: ANBI Kerkgenootschap C3 Den Haag

Den Haag, Juni 2021

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

vii.       het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
viii.      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_janu

ari_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

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan
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/financiele_verantwoording_publiceren


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
Parkstraat 83, Haagsche Hof, 2514 JG, 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
Bestuurslid: Torsten Schwafert
Bestuurslid: Ferdinand Lie

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.

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/aan_welke_voorwaarden_moet_een_anbi_voldoen/beleidsplan


viii.         een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zoals voor de rest van de wereld is 2020 ook een bewogen jaar geweest voor C3 Den
Haag. In dit jaarverslag nemen we het jaar door van de periode voor de Corona richtlijnen
en na de Corona richtlijnen.

Voor de Corona richtlijnen
Het begin van het jaar zijn we gestart met een preekserie genaamd ‘Sabbath’. Het idee
was om te beginnen waar Jezus het werk heeft afgemaakt. Ons vertrekpunt is rust. Ons
vertrekpunt is genade.

3 weken gebed en vasten
Ook zijn we begonnen met 3 weken van gebed en vasten, waarin we doordeweeks iedere
dag een live gebedsmeeting en bijbel devotional deden op Instagram.

Posten campagne
Ook hebben als een van onze initiatieven van het pioniersfonds de eerste abri campagne
van een week opgezet in Den Haag, met de slogan: ‘What about Sunday?’. Het doel was
om dit nog twee maal te herhalen en de campagne is op social media breed bekeken.
Vanwege het verloop van de Corona richtlijnen hebben we gekozen om deze campagne
dit jaar niet voort te zetten.

Dinner parties seizoen
Dit jaar organiseerden we dinner parties in 3 seizoenen, waarvan het eerste seizoen van 6
weken startte op 21 januari.

Vision Sunday
Op 9 januari startten we het jaar met Vision sunday en de presentatie van een vernieuwde
visie van de kerk: Pioneering church communities that change their city for Christ. Ook is
het doel aangekondigd om op termijn dinner parties te starten in Rotterdam met het
langetermijndoel om daar een kerklocatie te starten.

Gastspreker
Op 14 en 15 maart was Gordon Moore bij ons te gast en organiseerden we een retreat
middag als training voor vrijwilligers en leiders met een zondagdienst met Gordon Moore.
Deze zondagsdienst zijn we voor het eerst, vanuit de huiskamer van een van onze leden,
live gegaan op YouTube met onze dienst, vanwege de richtlijnen van het kabinet.

Na de richtlijnen
Na de invoering van de richtlijnen is er veel voor ons veranderd in de uitvoering van onze
diensten. Als kerk zijn wij aan het sparen voor een eigen gebouw, maar huren we



momenteel een zondag locatie. Deze locaties werden voor kerkdiensten gesloten,
waardoor wij na de eerste weken vrijwillig online zijn gegaan, genoodzaakt waren om
hiermee verder te gaan.

Online diensten
De eerste twee weken gingen we live op YouTube vanuit een huiskamer op zondag en op
specifieke woensdagavonden. Al snel huurden wij het Toussainthuis en later in VK
studio’s en organiseerden we vooraf opgenomen diensten die op zondag uitgezonden
werden.

Waar mogelijk organiseerden we watch parties waar mensen thuis samen konden kijken.
Deze watch parties vonden meer plaats vanaf de periode mei tot aan de tweede lockdown
in Oktober, waar deze weer in minder mate of kleinschaliger georganiseerd zijn.

In verloop van de zomer zijn we volledig live gegaan, met live watch parties waar mogelijk.
Tot het einde van de zomer zijn geen fysieke diensten georganiseerd, met name vanwege
de beperkingen waar onze locaties mee te maken hadden.

Al onze diensten in deze periode zijn terug te kijken op onze YouTube kanaal.

C3 App
Om de interactie als community te versterken is er in het verloop van het najaar een eigen
C3 App gelanceerd. Deze app is met name gericht op onderlinge communicatie en
community initiatieven.

Pastorale systeem
Om beter zorg te kunnen dragen voor de leden van onze kerk is in deze periode een
nieuw pastoraal systeem geïntroduceerd, waarbij ieder lid in de kerk is ondergebracht
onder een pastoraal contactpersoon.

Leden en bezoekers
Ondanks de Coronacrisis en het feit dat we in verband met onze locatie een jaar lang
geen fysieke diensten hebben kunnen organiseren, is ons lidmaatschap met 10%
gegroeid naar 97 mensen. Hier hebben natuurlijk een aantal geboortes aan bijgedragen,
maar ook zijn er ruim 10 nieuwe volwassenen een deel geworden van onze kerk.

We rekenen tot onze lidmaatschap alleen bezoekers die na een Welkom Thuis meeting
hebben aangegeven dat zij een actief onderdeel van de kerk willen zijn. Naast onze leden
is er ook een grote groep mensen die we bij naam kennen en die onze kerk regelmatig
online bezoeken.



Pioniersfonds
Met name tijdens de coronacrisis is het meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk
het is voor de kerk om een eigen gebouw te kunnen kopen. Wij zijn dankbaar dat wij al in
een vroeg stadium zijn begonnen om hiervoor te sparen binnen het Pioniersfonds. Het
afgelopen Pioniers seizoen (oktober 2019 - oktober 2020) is het bedrag aan giften aan het
Pioniersfonds flink gedaald naar 37.000 euro. Het jaar daarvoor was dit 65.000 euro. Ook
dit seizen (oktober 2020 - oktober 2020) is het aantal toezeggingen lager, te weten 32.000
euro. Wij merken dat dit te maken heeft met 2 aspecten:

1. We hebben tijdens het Pioniersdiner geen commitment gevraagd, en deden dit
tijdens de online dienst. Uit feedback bleek dat dit voor de gevers minder
tastbaar aanvoelde.

2. Een aantal mensen vond het vanwege de onzekerheid lastiger om een
jaarcommitment te maken.



ix.         een financiële verantwoording

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/financiele_verantwoording_publiceren





