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Beloningsbeleid

Doelstelling

Beleid

- het verlenen van pastoraat binnen en buiten de eigen gemeente

Er is geen beloning voor bestuurders of medewerkers. Eventuele vergoedingen zijn altijd 
voor gemaakte kosten.

De stichting heeft als doel de opdracht van Jezus Christus gestalte te geven en ten uitvoer 
te brengen zoals dat staat omschreven in de Bijbel en meer in het bijzonder in Mattheüs 
28:18-20. De stichting verlangt naar het oprichten en ontplooien van alle activiteiten in de 
ruimste zin van het woord, in woord en daad, immaterieel en materieel. De stichting 
verlangt veiligheid te bieden aan gelovigen en ongelovigen binnen gemeente verband. De 
stichting verlangt een kweekvijver te zijn voor talent. De stichting verlangt een thuisbasis 
te zijn voor werkers in de wijngaard.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het houden van samenkomsten op zondag
- het houden van bidstonden door de week en/of op zondag

- het organiseren van evangelisatieactiviteiten
- het toerusten en platform bieden van sprekers en arbeiders in de wijngaard
- het onderhouden van contacten met andere stichtingen en personen die hetzelfde doel 
nastreven en voor zover dit nuttig en/of wenselijk is
- het stimuleren en ondersteunen van personen die willen komen tot oprichting van 
schaapskooien in andere plaatsen en/of landen
- het verrichten van alle verdere activiteiten en handelingen, die met het voren-staande in 
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn



Financiële verantwoording over 2021

Inkomsten: Jaar 2021
Giften gemeente (bank en collecte) 19.131€                        
Gift zangbundels 200€                              
Verkoop boeken 783€                              
Giften projecten 4.712€                          
Giften toerusting Middelstum 580€                              
Giften ontvangen om door te geven 6.150€                          
Giften kinderevangelisatie, voor kinderwerk gemeente 350€                              
Onderhoud voorganger 20.675€                        

Som inkomsten (baten) 52.581€                        
Uitgaven:
Huur gebouw 9.000€                          
Gas en elektriciteit 3.315€                          
Water 310€                              
Brandbeveiliging 77€                                
Verbouwing Rembrandtstraat 27 1.722€                          
Aflossing verbouwing 400€                              
Onderhoudskosten klein onderhoud 112€                              
Apparatuur keuken 24€                                
Boeken en Evangelisatiemateriaal 889€                              
Boodschappen 796€                              
Bankkosten 214€                              
Administratiekosten 25€                                
Gemeenteactiviteiten, kinderwerk 593€                              
Website en internet 752€                              
Belastingen (SVHW) 245€                              
Belastingen (Waardlanden) 386€                              
Toerusting Middelstum 750€                              
Giften diaconie 640€                              
Open Doors gebedsnacht 25€                                
Giften doorgegeven 7.350€                          
Onderhoud voorganger 16.500€                        
Giften (uit reservering) diaconie 640€                              

Giften projecten doorgegeven:
Open Doors 283€                              
Schreeuw om Leven 221€                              
Trans World Radio 273€                              
The Foundation (+ 330 euro uit 2020) 302€                              
Stichting Gave 366€                              
Stichting City Bible Foundation (+ 360 euro uit 2020) 320€                              
Zr. H. v.d. Knijff (+ 976 euro uit 2020) 1.287€                          
Zr. H. v.d. Knijff via NGW 465€                              
Stichting Israël en de Bijbel (+ 280 euro uit 2020) 315€                              
Ethnos360 (NTM) (+ 275 euro uit 2020) 343€                              
MAF 305€                              
Christenen voor Israël 232€                              
Afdracht projecten uit 2020 2.221€                          

Som uitgaven (lasten) 51.698€                        


