MEMO: ANBI Kerkgenootschap C3 Den Haag

Den Haag, Juni 2022

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

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
Vier Heemskinderenstraat 91, 2531 CA, 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
Bestuurslid: Torsten Schwafert
Bestuurslid: Emmie van Halder

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

In verband met de corona richtlijnen hebben we als kerk in 2021 geen fysieke diensten
georganiseerd. Dit heeft een aantal redenen:
●
●

De richtlijnen waren in 2021 te beperkend om een een gehuurd pand diensten te kunnen
organiseren.
De locaties die wij huurden waren dit jaar grotendeels niet beschikbaar gesteld vanwege
de corona richtlijnen.

In dit jaar hebben we een aantal activiteiten ontplooid:
Wekelijkse online diensten met watch parties
Wekelijks hebben we onlinediensten georganiseerd met watch parties in diverse huiskamers.
Deze diensten zijn bekeken door mensen binnen en buiten de kerk.
Onderling contact in C3 Den Haag app
In de C3 Den Haag app is er gelegenheid geweest voor onderling contact, het delen van
getuigenissen, gebedsverzoeken of het delen van onderlinge berichten.
Campagne Pasen en kerst
Met pasen en kerst hebben we flink uitgepakt met creatieve campagnes die terug te zien zijn op
het instagram account @c3denhaag.
C3 College
We hebben een aantal online college series georganiseerd via zoom waaronder: Masterclass
profetie en Masterclass persoonlijke financiën.
Church in the park
In de zomer hebben we op zondagen church in the park georganiseerd. Hierin lag de nadruk op
vriendschap, onderling contact en interactie. Vaak met lekker eten of gecombineerd met sport!
Kerkgebouw
Aan het einde van dit jaar zijn we overeengekomen om De Mirtekerk te kopen in Den Haag.
Deze koop heeft in 2022 plaatsgevonden. In 2021 hebben we als kerk door middel van het
pioniersfonds verder gespaard voor dit doel. We zijn dankbaar dat we als kerk weer samen
kunnen komen in 2022 en in dit nieuwe gebouw aan een toekomst kunnen bouwen!
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ix.

een financiële verantwoording
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