Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Federatie van Samenwerkende Kerkgen. en Godsdienstige Ver. in Gouda e.o.
4 0 4 6 4 5 4 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

0 6 5 3 1 2 4 0 4 5

E-mailadres

w.c.versteegt@kpnmail.nl

Website (*)

www.federatiegouda.nl

RSIN (**)

8 0 4 4 4 0 1 0 4

Naam landelijke
Algemene Doopsgezinde Sociëteit
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

1
3 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het bestuur van de Federatie bestaat statutair uit minimaal vier en maximaal acht
personen (thans: zeven personen).Het bestuur bestaat uit leden die aangewezen
worden door: de Doopsgezinde Gemeente Gouda, de Remonstrants Gereformeerde
Gemeente Gouda, de Afdeling Vrijzinnige Protestanten te Gouda en de algemene
ledenvergadering van de Federatie. Bovendien maakt de predikant deel uit van het
bestuur.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Federatie Gouda is een geloofsgemeenschap die ten doel heeft de leden en
belangstellenden de gelegenheid te geven hun geloof en spiritualiteit te delen en te
verdiepen. De basis die hieraan ten grondslag ligt is een ondogmatische en
verdraagzame levenswijze geïnspireerd vanuit de bijbel, waarin we Gods opdracht
herkennen.

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. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

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

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Wij zijn een actieve geloofsgemeenschap in Gouda. De kern van onze
geloofsgemeenschap wordt weerspiegeld in onze tweewekelijkse kerkdienst. Daar
doen we met elkaar steeds weer inspiratie op en staan we stil bij de bron van wat ons
samenbindt: de Bijbel en de christelijke traditie, aangevuld met inspiratie die wij
aangereikt krijgen vanuit de wereld om ons heen.
Wij streven ernaar om een actieve gemeenschap te zijn die zichtbaar is in de stad. Dit
doen we (ook) door samenwerking met andere initiatieven die raken aan onze vragen
en inspiratiebronnen.
Wij zoeken daarin samenwerking met maatschappelijke en culturele instellingen zoals
Museum Gouda, zorgcentra en de bibliotheek. Wij bieden een scala aan activiteiten
aan. Deze activiteiten zijn aantrekkelijk voor onze leden maar ook voor niet-traditionele
kerkgangers en zinzoekers. Op deze manier kunnen we met elkaar in gesprek raken
over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s. Naast de kerkdiensten zijn
ook de kringen en het aanbod vanuit het jaarrprogramma van groot belang.

De belangrijkste inkomstenbron van Federatie Gouda is de bijdrage van de leden. De
tekorten worden aangevuld uit een Fonds van één van de drie groeperingen. Een
belangrijke uitkomst uit het rapport van de financiële commissie is de ‘
solidariteitsgarantie’ die de drie groeperingen hebben afgegeven.
Dat betekent dat wanneer één van de groeperingen niet meer aan de financiële
verplichtingen ten opzichte van Federatie Gouda kan voldoen de andere groeperingen
het tekort uit hun reserves aanvullen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

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

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

De inkomsten worden besteed aan kerkdiensten en overige pastorale, diaconale en
andere activiteiten hierboven genoemd. Een gering werkvermogen wordt
aangehouden op een zakelijke spaarrekening

https://www.federatiegouda.nl/wp-content/uploads/beleidsplan
2017digitaal.pdf

Open

De predikant van de Federatie, gastpredikanten en kerkmuzikanten werken in opdracht
van de Federatie. De beloning van de predikant van de Federatie is geregeld in de ‘
traktementsregeling voor predikanten van de Remonstrantse Broederschap. Voor de
beloning van de organisten volgt de Federatie de richtlijnen in de ‘
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland. De hierop betrekking
hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

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.

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

https://www.federatiegouda.nl/wp-content/uploads/Jaarverslag-Federatie-2020-1.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

1

€

1

€

1

Bijdragen kerkleden

€

79.615

€

82.099

€

82.671

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

22.094

€

24.313

€

21.746

Totaal baten

€

101.710

€

106.413

€

104.418

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

79.370

€

75.831

€

81.619

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

7.827

€

7.950

€

10.340

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

0

€

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

7.080

€

6.896

€

7.500

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

6.263

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

1.361

€

1.042

€

1.359

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

5.865

€

2.973

€

4.100

Totaal lasten

€

101.503

€

100.955

€

104.918

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

207

+

+
+

€

5.458

€

-500

Toelichting op de begroting 2022
Als gebruikelijk houdt de begroting rekening met plannen van bestuur en werkgroepen
en is deze wat de inkomsten betreft gebaseerd op normbijdragen. Bij de opstelling van
de begroting is verondersteld dat de coronacrisis de activiteiten nog enige tijd zal
beïnvloeden, en dat diverse kerkdiensten nog slechts online zullen worden gedaan.
Voor enkele posten geldt een specifieke toelichting:
1 en 4. Er is rekening gehouden met een salariskostenstijging van 2% voor de
predikant.
2 en 3. Verondersteld is dat de coronacrisis geen effect meer zal hebben op de overige
kosten van de predikant.
5. De kosten van gastpredikanten zijn gebaseerd op het preekrooster en kunnen nog
wijzigen bij vervallen van kerkdiensten

(*) Optioneel, niet verplicht

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

Toelichting op de jaarrekening 2021 Federatie Gouda
De kerkelijke activiteiten van Federatie Gouda werden in 2021 nog steeds sterk
beïnvloed door de coronacrisis. Het verminderen in aantal, en sterk reguleren van,
kerkdiensten, het vervangen daarvan door online-diensten en het verminderen van
andere activiteiten, met in plaats daarvan het intensiveren van andere vormen van
contact, heeft ook invloed gehad op de uitgaven- en inkomstenpatronen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

+

