Financiën
Voor de voortgang van het werk in de Hervormde Gemeente Het Kruispunt Noord Walcheren zijn
financiële middelen nodig. Net als elke andere organisatie heeft Het Kruispunt te maken met een
financieel huishoudboekje. Het College van Kerkrentmeesters houdt zich bezig met de financiën.
De financiële middelen zijn nodig voor de kosten die worden gemaakt om de kerkdeuren open te
houden, de personele kosten van predikanten en kerkelijk werker, het onderhoud van het
kerkgebouw, de kosten voor het pastoraat, gemeentewerk, clubs etc.
De kerkrentmeesters zorgen jaarlijks voor het opstellen van de begroting en de jaarrekening. De
jaarrekening wordt gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie die is benoemd door de
kerkenraad. De kerkenraad keurt de begroting en de jaarrekening goed, waarna deze ter inzage
worden gelegd voor de gemeente. Tot slot worden de begroting en de jaarrekening toegezonden
aan de Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken van de PKN.
Het college van kerkrentmeesters is afhankelijk van de bijdragen van de gemeenteleden. Naast
de collecten in de erediensten dragen gemeenteleden bij door middel van vrijwillige bijdragen.

Vrijwillige bijdragen (actie Kerkbalans)
Via de Aktie Kerkbalans wordt jaarlijks aan gemeenteleden gevraagd wat hun vrijwillige bijdrage
voor het betreffende jaar zal zijn. De kerkrentmeesters doen een appèl op elk gemeentelid met
eigen vaste inkomsten om naar draagkracht bij te dragen. Onder vaste inkomsten worden in dit
verband bijvoorbeeld verstaan: salaris, uitkering, studiefinanciering en inkomsten uit een
onderneming.
Als u lid bent, ontvangt u jaarlijks een formulier waarop u uw financiële toezegging voor dat jaar
kunt vermelden. Het formulier wordt bij u opgehaald door de wijkcontactpersoon.
De bijdrage kunt u overmaken naar het bankrekeningnummer NL22 RABO 0373 7430 84 t.n.v.
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Het Kruispunt Noord Walcheren

Legaten
Zo nu en dan ontvangt het College van Kerkrentmeesters een legaat of erfenis. Dit komt dan van
een gemeentelid dat is overleden en in een testament heeft vastgelegd dat een gedeelte van de
nalatenschap is bestemd voor de kerk. Wilt u meer informatie, dan kunt u voor advies contact
opnemen met een notaris.

Schenkingen
Tijdens uw leven kunt u d.m.v. schenkingen uw kerkelijke gemeente ondersteunen. Als u dit via
de notaris laat vastleggen is dit fiscaal aantrekkelijk voor u, en de kerkelijke gemeente hoeft
daardoor minder successierechten af te dragen. Meer informatie kunt u bij de notaris vragen.

Fiscale aftrekbaarheid
Hervormde Gemeente Het Kruispunt Noord Walcheren in Serooskerke (Walcheren) is door de
belastingdienst erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiervoor is door de
Belastingdienst een groepsbeschikking afgegeven aan de Protestantse Kerk Nederland. Dit
betekent dat giften aan Het Kruispunt aftrekbaar zijn bij uw aangifte inkomstenbelasting. De giften
moeten wel aantoonbaar zijn vastgelegd, b.v. uw bankafschriften of de kwitanties voor de
collectebonnen. Gewoon geld (bankbiljetten en muntgeld) dat u tijdens de kerkdienst in de
collectezak doet, is dus niet fiscaal aftrekbaar. Voor meer informatie zie ANBI-informatie
hieronder.
Contactadres College van Kerkrentmeesters: voorzitter@hghetkruispunt.nl
Bankrekeningnummers College van Kerkrentmeesters: NL22 RABO 0373 7430 84

ANBI
Hervormde Gemeente Het Kruispunt Noord Walcheren is door de Belastingdienst erkent als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hiermee zijn uw giften aftrekbaar voor de belastingen.
Contactgegevens
Voor vragen of opmerkingen kunt u een mail sturen naar het algemene e-mailadres
(info@hghetkruispunt.nl) of contact opnemen met één van de volgende personen:
Sam Maljaars
0118 - 58 30 09
Sam Wisse
06 - 22 90 48 07
voorzitter@hghetkruispunt.nl
Frank Klaassen
06 - 23 74 48 27
scriba@hghetkruispunt.nl
Edwin Maljaars
diaconie@hghetkruispunt.nl

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt.
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie,
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige
apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken
verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het
Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse kerk kunt u vinden via deze link
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota2012.aspx
Binnenkort vind u hieronder een link naar het beleidsplan van Hervormde Gemeente Het Kruispunt
Noord Walcheren.
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
ANBI-De Ontmoeting Middelburg 3 waaronder het College van Kerkrentmeesters van Het Kruispunt
en het College van Diakenen van Het Kruispunt. Zij waken over de financiële slagkracht van de
gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een
uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom
begroting in het overzicht onder de verkorte jaarrekening is dit cijfermatig in beeld gebracht. 2019
was het eerste jaar van de gemeente. Dit is de reden van de afwijking tussen de gerealiseerde cijfers
2019 en de begrootte cijfers over 2020.
Kijk voor meer ANBI-informatie op de website bij de Belastingdienst.
Voor de ANBI-status is Het kruispunt verplicht om op diverse punten inzicht te geven in de
organisatie. Het overzicht van deze gegevens staat hieronder.
Gegevens diaconie:
De groepsbeschikking is ook te vinden op de website van de belastingdienst
RSIN-nummer Protestantse Kerk in Nederland: 813612809

Verkorte jaarrekening
Opbrengsten

begroting 2020

Jaarrekening 2019

Giften
Jaarlijkse bijdragen
Collecten in de kerkdiensten
Overige opbrengsten

€
€
€
€

1.900
37.000
35.400
300

€
€
€
€

21.186
37.000
19.103
449

Totale baten

€

74.600

€

40.738

Kosten
Personele kosten en vergoedingen
Huisvestingskosten
Overige kosten
Totale lasten
Resultaat

€

22.660

€

6.268

€
€
€
€

22.350
4.370
49.380
25.220

€
€
€
€

6.350
2.858
15.476
25.262

