Algemeen Nut Beogende Instelling
Rechtsvorm-Naam:
Stichting Pinksterkerk Middelburg Website: www.spkmiddelburg.nl
RSIN
8217.58.147
ANBI status toegekend.
Bestuursamenstelling: voorzitter
secretaris penningmeester
Doelstelling:
De stichting heeft tot doel om ten dienste van de Pinksterkerk Middelburg, die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verkondigen van het
christelijke evangelie, haar zakelijke belangen naar buiten te vertegenwoordigen.
Beleidsplan:
Het beleid van de Stichting Pinksterkerk Middelburg heeft als kern het continueren van de kerkgemeenschap; het houden van
geloofssamenkomsten met de leden. De kerkgemeenschap bestaat uit circa 30 leden.
Alle inkomsten bestaan uit gecollecteerde giften bij de samenkomsten en vrijwillige bijdragen van de leden. Deze inkomsten worden door de
penningmeester van de Stichting in een boekhouding bijgehouden.
Bestemming der inkomsten:
Huur gebouw
Kosten voor gebruiksmaterialen en onderhoud
o Vergoedingen uit de kas voor het bijwonen van speciale fellowships of andere gebeurtenissen
o
o

t.a.v. de kerk; er wordt enkel een bijdrage als tegemoetkoming in de onkosten gedaan Voor alle aanwezigen is na de samenkomst nazorg
mogelijk.
Gebruik van persoonlijke eigendommen geschiedt op vrijwillige basis en eigen
verantwoording.
Beloningsbeleid:
o Vacatie voor de predikanten.
o Met uitzondering van een vergoeding voor de spreker voeren alle kerkleden en leden van de
stichting de werkzaamheden uit zonder vergoeding.
Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Regelmatig onderneemt de Stichting Pinksterkerk Middelburg de volgende activiteiten:
o Bezoeken van samenkomsten waar bijzondere thema’s worden behandeld.
o Met christelijke feestdagen wordt extra aandacht geschonken aan de ouderen en gasten die
rond deze feestdagen vrijwel niemand om zich heen hebben.
o Extra inzameling voor bijzondere gebeurtenissen bv. een begrafenis, steun aan minder
bedeelden in de kerk of een zendingswerk.
Financiële verantwoording:
Het bestuur beheert de financiën en draagt de eindverantwoording over de goederen, inkomsten en uitgaven.
De Stichting heeft geen kapitaalgoederen.
Binnengekomen gelden zijn uitgegeven aan:
Huur van het gebouw waar de samenkomsten worden gehouden o Kosten voor gebruiksmaterialen en onderhoud
Vacatie predikanten
o Bijdragen in onkosten
o
o

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Stichting Pinksterk Middelburg
BATEN

LASTEN

Huisvestingskosten

€

4121,98

Vacatie predikant

€

200,==

Bank en Verzekeringskosten

€

294,==

Overige kosten

€

615,05

TOTALE LASTEN

€

5231,03

Collectes/Tienden/Giften

€

TOTALE BATEN

€ 8152,90

Toename Vermogen

€

8152,90

2921,87

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019
Stichting Pinksterkerk Middelburg
BATEN

LASTEN

Huisvestingskosten

€

4734.98

Vergoeding geestelijk werk

€

800.00

Bank en Verzekeringskosten

€

288.20

Overige kosten

€

1516.61

TOTALE LASTEN

€

7339.79

Collectes/Tienden/Giften

€

6271.89

Extra bijdrage zaalhuur

€

3447.95

TOTALE BATEN

€

9719.84

Toename vermogen

€

2380.05

