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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Christengemeente Tholen
55832482

E-mailadres

secretariaat@christengemeentetholen.nl

Website (*)

www.christengemeentetholen.nl

RSIN (**)

851877400

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland
1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Jos

Secretaresse

Maria

Penningmeester

Adrian

Algemeen bestuurslid

Brendan

Algemeen bestuurslid

Jaap

Algemeen bestuurslid

Colin

IB 110 - 1Z*1FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Uit de statuten artikel 3
De gemeente stelt zich ten doel:
3.1 het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus
Christus;
3.2 ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond
van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te
nemen aan het gemeenteleven overeenkomstig Handelingen 2:42;
3.3 de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon,
en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
3.4 in diaconale en pastorale nood te voorzien;
3.5 in haar eigen financiële behoeften te voorzien.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door
middel van activiteiten, aan de doelstellingen bevorderlijk, zoals:
Uit de statuten artikel 4
4.1 de prediking van het Woord van God;
4.2 het houden van samenkomsten;
4.3 Bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4 kinder- en jeugdwerk;
4.5 evangelisatie en zendingswerk;
4.6 pastoraal werk;
4.7 het bijeenbrengen van de benodigde gelden.
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige
beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Inkomsten uit collectes en ontvangen giften door middel van bankoverschrijvingen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door
middel van activiteiten, aan de doelstellingen bevorderlijk, zoals:
Uit de statuten artikel 4
4.1 de prediking van het Woord van God;
4.2 het houden van samenkomsten;
4.3 Bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4 kinder- en jeugdwerk;
4.5 evangelisatie en zendingswerk;
4.6 pastoraal werk;
4.7 het bijeenbrengen van de benodigde gelden.
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

In 2021 is er een persoon in loondienst.
Alle bestuursfuncties worden zonder beloning uitgevoerd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door
middel van activiteiten, aan de doelstellingen bevorderlijk, zoals:
Uit de statuten artikel 4
4.1 de prediking van het Woord van God;
4.2 het houden van samenkomsten;
4.3 Bijbelstudie- en gebedsavonden;
4.4 kinder- en jeugdwerk;
4.5 evangelisatie en zendingswerk;
4.6 pastoraal werk;
4.7 het bijeenbrengen van de benodigde gelden.
en al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin, zonder enige
beperking, voor zover in overeenstemming met de doelstelling.

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

31

Balansdatum

Activa

–

07

–

2020

31-07-2020

31-07-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

€

€

Financiële vaste activa

€

€

122.143

€

+

€

122.143

€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

€

Effecten

€

€

Liquide middelen

€

5.580

82.199

€

+
€

+
122.143

€

209.922

Continuïteitsreserve

€

60.722

€

53.705

Bestemmingsreserve

€

17.387

€

11.250

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

79.944

31-07-2019 (*)

€

+
85.524

€

+
€

+
Totaal

31-07-2020

5.580

€

87.779

122.143

Passiva

207.667

€

78.109

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

€

+
€

+
64.955

+
Totaal

€

78.109

+
€

64.955

Visie en beleid:

Visie en beleid
2020/2021
Waar gaat het samen gemeente zijn uiteindelijk om?
We geloven dat het samen gemeente zijn uiteindelijk gaat om het vanuit de van God
ontvangen genade en liefde, Hem lief te hebben, elkaar lief te hebben en onze naaste lief
te hebben vanuit Zijn bewogenheid.
De input voor onze visie en beleidsplannen zijn onder andere afkomstig uit de oudstenraad
vergaderingen. Tijdens deze oudstenraad vergaderingen spreken we met elkaar over de
invulling van belangrijke aandachtsgebieden binnen de gemeente. We zijn uitgegaan van
ons beleidsplan dat is gebaseerd op de volgende punten: aanbidding, gemeenschap,
discipelschap, bediening en evangelisatie.
Voor alles geldt: wij kunnen veel ‘willen’ maar we beseffen dat we dit niet kunnen doen
zonder de inzet van de gehele gemeente en al helemaal niet zonder de hulp van hét Hoofd
van onze gemeente Jezus Christus en de inwoning van de heilige Geest in ons.
In het volgende overzicht hebben we onze beleidspunten uitgewerkt als zijnde visie en
beleid.
Het oudstenteam
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Visie en beleid
Ons doel:

van Christengemeente Tholen

“Ik leef om
•
•
•
•

God te verheerlijken met mijn leven,
mijn naaste te dienen met volle inzet,
de Bijbel onder de mensen te brengen:
zodat zij een discipel van de Here Jezus worden”

Hiertoe leven wij:
AANBIDDING

1.

Om God te verheerlijken.
God heeft ons geschapen tot zijn vreugde
Romeinen 11:36

2.

Om Gods gezin te vormen.
GEMEENSCHAP
God heeft ons geroepen om deel uit te maken van zijn gezin
Colossenzen 3:15

3.

Om Christus te volgen.
God heeft ons bestemd om op Christus te lijken
Romeinen 8:29

DISCIPELSCHAP

4.

Om Christus te dienen.
God heeft ons gemaakt om God en elkaar te dienen
1 Korintiërs 12:7

BEDIENING

5.

Om van Christus te getuigen.
God heeft ons een opdracht gegeven in de wereld
Mattheüs 28:19

EVANGELISATIE

“maar een ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij
ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is,
in Christus Jezus ” Filippenzen 3:14
“De Here heeft alles gemaakt voor zijn doel” Spreuken 16:4a
De roeping voor ieder gemeentelid:
•
•
•
•

Ieder gemeentelid is een dienaar van het Woord
Persoonlijk Bijbelgebruik door alle volwassenen en kinderen
Toegewijde mensen, niet meer heen en weer geslingerd
Lichten van deze wereld zijn

De roeping voor de gemeente:
•

•
•
•
•
•
•
•

Heiligen toerusten tot dienstbetoon
Handvaten aan ouders aanreiken hoe je kinderen de Bijbel bij brengt
Kinderen en jeugd Jezus laten zien d.m.v. schitterende kind en jeugd diensten
Functioneren als groot blij gezin
Voorzien in een multifunctioneel gebouw waar altijd mensen zijn
Voorzien in de pastorale nood van de mensen
Mensen uitzenden in de wereld
Plaats waar verloren zondaren Jezus vinden

