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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

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.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

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

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

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

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

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.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

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

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.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	1: 
	20_ML: Het Dagelijks Bestuur van GKIN bestaat uit 4 personen- Voorzitter- Secretaris- Voorzitter Commissie van Beheer- PredikantDaarnaast is de landelijke kerkenraad, met alle ouderlingen en predikanten uit de regio's: Amstelveen, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam-Dordrecht, Rijswijk-Den Haag en Tilburg verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.De GKIN manifesteert zich sinds 7 juli 1985 als één kerk in Nederland met een Indonesische achtergrond.
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	1_KVK: 27345544
	3_TEL: 
	6_RSIN: 804267625
	21_ML: Het doel van GKIN is zoals  beschreven in artikel 01 en 07 van de Kerkorde:De GKIN maakt deel uit van de ene, heilige, algemene christelijke kerk, die het lichaam van Christus is en die in deze wereld door alle eeuwen heen een goddelijke roepingheeft. De GKIN heeft tot taak God door haar dienst te verheerlijken en tekenen op te richten van het aanwezige Koninkrijk Gods in deze wereld. De missie van de GKIN:Een missionaire kerk te zijn (kern is de verkondiging van Het Woord) met als doelgroep mensen met een Indonesische achtergrond en/of allen die een affiniteit hebben met Indonesie in Nederland en België. Met aspecten van leren, dienen en vierenDe visie van de GKIN is om een gastvrije, oecumenische kerk te zijn in Nederland waarin de functie van de kerk tot uiting komt:Koinonia (gemeenschap)Marturia (getuigenis)Diaconia (dienstbetoon)
	23_ML: - OLE-en (Online Landelijke Erediensten) en fysieke erediensten wekelijks aanbieden, 2 talig (IND en NL) in de vijf regio's (Amstelveen, Arnhem-Nijmegen, Rotterdam-Dordrecht, Rijswijk-Den Haag en Tilburg)- Bijbelstudies, huissamenkomsten online en zo mogelijk fysiek aanbieden- Bidstonden en andere bestaande groepen online en zo mogelijk fysiek aanbieden- Actief blijven omzien en/of gaan omzien naar kerkledenKDM (landelijke Komisi Diaconia Marturia):Voortzetten diaconale projecten in IndonesiëVoortzetten fonds “van gemeente voor gemeente” en van daaruit acute financiele steun verlenen aan kerkleden
	24_ML: GKIN heeft voornamelijk drie stromen waarin gelden worden ontvangen.1. Collectegelden tijdens de erediensten In iedere eredienst wordt gecollecteerd. D2. Actie Kerkbalans (in GKIN termen: Maandelijks Kerkelijk Offer). Ieder jaar vindt de actie kerkbalans plaats. Deze actie is bedoeld om de kosten te dekken van de 3 eigen predikanten van GKIN.3. Culturele activiteiten (“bazaar”) Iedere regio houdt jaarlijks een of meerdere culturele dagen (bazaars) waar van de cultuur van Indonesië kan worden geproefd, ook letterlijk met veel Indonesisch eten en Indonesische snacks. Opbrengt van deze culturele middagen is voor de opbouw van de gemeente.De commissie Diaconie werft haar inkomen via speciale collecten (5e zondag van de maand en de collecte van de landelijke kerstviering) en heeft daarnaast projecten geïnitieerd (Adopsi Desa) in Indonesië waar gemeenteleden zich voor een kortere of la
	26_ML: De predikanten en kerkelijk werker krijgen een traktementsvergoeding (zie voor meer detail de jaarrekening over 2020).  Vrijwilligers krijgen geen vergoeding.
	25_ML: GKIN heeft geen winstbelang. Ieder jaar wordt getracht break-even te opereren. De kosten van GKIN betreffen voornamelijk de traktementen en reiskosten van onze twee full-time predikanten en 1 preudo-ondernemer (ruim 60% van de kosten). Daarnaast gaan er wekelijks ook gastpredikanten voor die bekostigd moeten worden (vaste vergoeding van €95,00 voor een bediening en daarboven nog de reiskosten). Verder moet de huur van de kerkgebouwen worden afgedragen (iedere regio huurt een vast kerkgebouw). Voor een gedetailleerd overzicht van kosten / opbrengsten verwijzen wij u naar de GKIN jaarrekening over het jaar 2020 die u kunt vinden op gkin.org
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	4_ML: Na jaren van een klein verlies is het resultaat van 2019 (nav bezuinigingen) geëindigd op 55.345 positief. In het jaar 2020 kregen we in de wereld en dus ook binnen GKIN te maken met COVID19. Hierdoor werden vele wekelijkse fysieke erediensten vervangen door online erediensten. De bijdragen door leden liep terug van 403.955 naar 336.754. De kosten zijn ook gedaald vanwege het uitvoeren van een beperkt aantal activiteiten en deels door korting op de huur van de kerken. Uiteindelijk zijn we dankbaar dat het jaar 2020 afgesloten is met een positief resultaat van 24.802.



