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Algemeen (vervolg)

Sta ndaardformu lier
pu blicatieplicht
KerkgenootschappenDoelstelling

Deze kon overgenomen

worden uit de eigen

kerkorde of statuut

(als bedoeld in artikel z

boekzBW).

Welkewerkzaam-

heden verricht het

kerkgenootschap?

Wanneer worden

welke werkzaamheden

urtgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

Hoe krijgt het

kerkgenootschap

inkomsten?

Naam
Gemeente Rotterdam

NummerKamervan ii S í 6 à A I ó ' j

Koophandel i . .. .. ,.................................... .:

Contactgegevens.Vul minimool t von develden Adres,Telefoonnummer of E-moilodresin.

Adres
3, 3015 CB Rotterdam

Telefoonnummer
i0 1 0 4 3 6 0 5 4 3:

Hoofdlijnen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstaondevrogen ofvul no de !ootstevraog over hetbeleidsplon de url in naor hetbelerdsplon. ln dit beleidsplan moet minimool

antwoord gegeven worden op de ín ditformulier gesteldevrogen over hetbeleidsplan. Een kerhgenootschop dot onder een groepsbeschikhing valt mag

verwijzen noar een beleidsplan van de groep.

@ remonstrantenrotterdam. nl
E-mailadres

Website (*)

R5lN (**)

Naam landelijke

kerkgenootschap

ln welke landen ís uw

kerkgenootschap acti ef7 (*)

Statutair bestuur van

het kerkgenootschap

Hetbestuurvon het

herhgenootschop

han aon de hond van

ei g en statu ut/ kerho r d e

besrhreven worden.

De namen van bestuur ders

hehoeven niette worden

vermeld.

t2 5377 83 :

lHet beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap is vastgesteld in de Algemene 
:

.Hp-t.o_eteios.plan'2014_1.?q1.-8-.9,ë.e_ft.r!Ë-h.ting..aa.n. he!..ÍunctrQneren.Ya.n.de.H.ëmqn:sjranls€ . ,

:Gemeente Rotterdam en is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Leden en 
i

:Vrienoen.in.m.aA.r:t..?0-.Lí.|-let wëiKBlan..dat.i§ aÍge!ëË.Van.dir.b-ele.id§plan.is-.Voert-d.qreno ,

iln ontwlkkellry gn oesclfitt 
$e 

aclvileilel mej de :oTfel.e do"§l:1lins.} 
i

,roi óp nóàó; i; ;i ils óéón nióuw oóÉíd;öiàÀ ;nt*ir.rórà ón ffiiài ;àö ;i"éài g;;óikt,

Broederschap

Nederland

Aantal medewerkers (*) i 
6 1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld oontal fte gedurende het boehjoor.

Aantal vrijwilligers (*)
| 7 5:, ,,i . l; ,Vriiwtllryersdíezichregelnotig(meerdan3keerperjoor)inzettenvooruwinstelling.

:Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door

. dë.arilblsdrag:ers víin.dezë.ggrtieenle..ln dë.Remó-nstr:4ff§.g.G.emg.eRte RotlèÍ.d.alr' ...........

iwordt de Kerkenraad gekozen door en uit de leden en vrienden van de kerkelijke
g.e*egnlg; Dé- pr-ë-dikànlen maKen dëël.qi! vàR dé KéIkeRr:aAd.

..p.e.rcer:Kenra€id is.eindv.è. rantwoqidèJijk; wat löï. u.il_drgK.liing.KsmtlR de go-ëdkeuÍing.yan.

,o.a. de begroting en de jaarrekening. De Kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan i

de !andel.ii!íe.alg:emëne vergedë-iing.vain dq..Fémö_R§llianÏ§ë.8rQëdë-r§öhap dié_ hël
jaarlijks te

en legaten

Algemene gegevens instelling

(*) Optioneel veld, nietverplicht (*x) Buiten Nederland gevestigdeinstellingen moeten het RSIIV-nummerverplichtinvullen

I

De Remonstrantse ziet het als haar opdracht God te eren en te

verantwoordelijkheid in de samenleving, in

en wil mede het van dezemet de Nederlandse

kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus

Leden en vrienden betalen jaarlijks hun vaste jaarbijdrage en veelal daarnaast een

en de aÍdracht aan de landelijke organisatie.



Algemeen (vervolg)

Op welke manler en aan

welke doelen worden de

verkregen inkomsten

besteed?

Als uw herkgenootschop

vermogen aanhoudt, vul dan

in woor en op welhe monier

dit vermogen wordt aon-

geho ud en (bijvoo rbeeld

s p o a r r ekeni n g, b el e ggi n g en

etQ.Er hoeven geen nummers

von bankrekeningen te

wordenvermeld.

Url van het beleidsplan

Vul delinkinwaarhet

beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid

Bij het b elo ni ngsb eleid

kan verwezen worden

noar regelingenvan

het londelijhe herh-

genootschop waartoe

de plootselijkekerk-

gemeenschop behoort.

Activiteitenverslag
Noem de actwiteiten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bij devolgende

vraag de url in naor het

adiviteitenverslag, of d e

url noor het joarrekening

als daarin de activiteiten

von het betreffende

b o eh1 aar duid elijh ziin

beschreven.

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de lin kin woar het

oJ van 04

iËil s',o"ï à"ài ;il il ;;wà,#; ilkö,ilil ffiài uóii"óó ààÀ Ë#;àil ï; ë ;;m .

,vaRsat4rissen v-ó_q-i-de-pr-ë.diKant en a?n de-aisani§-a§e-v.an.Ke-rKe!!iKe- apliylïpiten' . ,

I

: D.aA.r.naa§J. wö-rden..de .-o.nLy.angen. Ïnkom.§!.e..n.§ë.-s-të-ed .AAn.nel.in .§land.h.Q-u.dén..VaR.Oe... .

ikerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur 
i

:verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, organist, 
i

: admin-islr.aliet.pgr.s-on9el.en..-e.-v-e-nlue-ë,l éen .y..r-iiw-i![ger§yër:g.Q.edind. ë-n bjjdr:agén..-v. oo.r- hë-l ,

iin stand houden van het landelijk werk. i

'Het 
vermogen is ondergebracht bij een vermogensbeheerder en wordt door hen 

i

.httös:llröiieroàm.iémönstiàntön.nliwp:öönienvuptóào§l§itesi, oo.n

:z'|et2:0160+/Bele]dso]an;RemonstrantelRotterdam; 
i

gemeente is geregeld in de

:.pe.He!oning.-v.irn .ile,Ö-i/erige. iÏ.edeweÍk,ers.in tOÖ..n§ï,en§l; zoals.K.e.-rKetlik.w.e.rKe-r.§.,...

i kosters/beheerders, volgt de Remonstrantse Broederschap de

Regelingen

. Lërjeri.vaR kë-rkèni-€idën;.cól|égës-.en..cpÍïrnissiés öntvàrigen geen .v.ërgÖ-e-d-ing vÓ-or hun 
.

:werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
:

Gemeente over I trlnOt u via onderstaande link

Open

activiteitenverslag te vin d en is.
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