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PUBLICATIE CGK EDE - ANBI-REGELING 
VERSIE 1.0, 10 JUNI 2020 

 

1. ALGEMENE GEGEVENS 

 

Naam ANBI:  Christelijke Gereformeerde Kerk te Ede 
Telefoonnummer (facultatief):  (0318) 61 15 45 
RSIN/Fiscaal nummer:  824145835 
Website adres:  www.cgkede.nl  
E-mail:  scriba@cgkede.nl  
Adres:  Verlengde Maanderweg 146 
Postcode:  6713 LN  
Plaats:  Ede 
Postadres:  Reehorsterweg 35 
Postcode:  6717 LD 
Plaats:  Ede 

 

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Ede is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke 
Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. 
Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en 
bezit rechtspersoonlijkheid. 

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent 
het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de 
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de 
landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/. 

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke 
Gereformeerde kerk te Ede. 

  

http://cgk.nl/project/de-kerkorde/
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2. SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zestien leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de 
gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder 
andere de begroting en de jaarrekening. 

 

3. DOELSTELLING/VISIE 

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde 
kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, 
gehouden in 1618 en 1619 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar 
kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën. 

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte 
van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan 
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heere om het 
Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

 

4. BELEIDSPLAN 

De uitwerking van onze doelstelling en visie is te vinden in onze belijdenis (zoals verwoord in de Drie 
Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de 
Dordtse Leerregels). In deze drie formulieren is te vinden wie God is, wie Hij wil zijn voor Zijn Kerk en 
voor elk van alle leden en wat dat vraagt van (de leden van) onze kerk. Omdat onder andere ten 
behoeve van de ANBI-regeling het ook van belang is om de organisatorische en zakelijke kant van 
onze kerk uit te werken, is een beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan van de Christelijke 
Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-
gereformeerde-kerken/. Dit beleidsplan geldt ook voor onze Christelijke Gereformeerde kerk in Ede. 

 

  

https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/
https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/
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5. BELONINGSBELEID 

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van 
deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) 

Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum predikantstraktementen en 
overige emolumenten voor de predikanten: https://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-
emolumenten-2019-2/. 

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, 
is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling 
Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
https://www.protestantsekerk.nl/download8459/AVR%20kerkelijke%20medewerkers%202020-
A%20(4).pdf.  

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

6. VERSLAG ACTIVITEITEN 

God, onze Hemelse Vader, gebruikt de dienst van mensen om Zijn gemeente te hoeden en te 
weiden. De kerkenraad heeft van de Heere de herderlijke verantwoordelijkheid gekregen voor de 
zorg voor het geheel van de gemeente. De Heere heeft dienaars van het Woord aangesteld om het 
Woord te verkondigen, de gemeente op te dragen in het gebed, de Sacramenten (te weten de Heilige 
Doop en het Heilig Avondmaal) te bedienen en de gemeente van God in goede tucht en orde te 
houden. Verder heeft de Heere ouderlingen aangesteld die opzicht houden over de gemeente, de 
Woordverkondiging en de dienaren van het Woord en hebben toe te zien of iedereen zich behoorlijk 
gedraagt in belijdenis en in wandel en onder de christenen alles ordelijk toegaat. De Heere heeft 
diakenen aangesteld die in woord en daad zorgen voor de armen en hulpbehoevenden in de 
gemeente en daarbuiten. 

Dat doet zij mede door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. 

Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals 
onder andere de zendingscommissie, evangelisatiecommissie, commissie van beheer en 
activiteitencommissie. 
 

  

https://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten-2019-2/
https://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten-2019-2/
https://www.protestantsekerk.nl/download8459/AVR%20kerkelijke%20medewerkers%202020-A%20(4).pdf
https://www.protestantsekerk.nl/download8459/AVR%20kerkelijke%20medewerkers%202020-A%20(4).pdf
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7. VOORGENOMEN BESTEDINGEN 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: 
de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden 
en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder punt 
8 is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

8. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in 
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen 
bestedingen van het verslagjaar. 

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 
hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage 
voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

  

Begroting Rekening Rekening Rekening
2020 2019 2018 2017

Baten

Collecten 119.726€         113.342€         118.509€         120.018€         
Giften 153.500€         156.939€         161.957€         168.027€         
Schenkingen -€                       -€                       10.200€           15.200€           
Overige inkomsten 7.000€              6.929€              11.077€           9.838€              

Totaal Baten 280.226€         277.210€         301.743€         313.083€         

Lasten

Kosten aan gebouwen 85.521€           91.074€           97.762€           70.876€           
Synodaal vastgestelde afdrachten 43.726€           44.070€           45.510€           46.487€           
Overige bijzondere doelen 2.000€              2.199€              4.806€              3.380€              
Collecten ter doorstorting 19.500€           19.733€           23.098€           25.779€           
Honorarium, salarissen en vergoedingen 128.000€         122.013€         110.612€         72.052€           
Verenigingen en Commissies 5.000€              4.361€              5.174€              6.976€              
Overige kosten (Administratie, Drukwerk, Rente) 19.302€           20.022€           20.922€           20.104€           

Totaal Lasten 303.049€         303.472€         307.884€         245.654€         

Resultaat (Baten - Lasten) -22.823€          -26.262€          -6.141€            67.429€           
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Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen 
voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkelijke 
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen 
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig 
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in standhouden van het landelijk werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 

Een deel van de giften en collecten zijn bestemd voor de diaconie. Deze gelden worden besteed aan 
hulp voor eigen gemeente en andere bijzondere doelen. Hieronder vindt u het overzicht van de 
diaconie. 

 

 

 
TOEZICHT 
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze 
zijn gecontroleerd. 
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 20-02-2020 
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 25-02-2020 

Overzicht financien diaconie CGK Ede 2019

Ontvangsten
Giften 2.435         
Collecten 4.985         
Bijzondere doelen 15.940       

23.360       
Uitgaven
Hulp en kosten eigen gemeente 3.114         
Bijzondere doelen 17.200       

20.314       

Resultaat 3.046         
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