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Algemene gegevens instelling
Naam

Christengemeente Harvest

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

De Oude Bleijk 131, Leidschendam

Telefoonnummer

0 6 1 3 2 8 6 1 4 5

E-mailadres

office@harvestministries.nl

Website (*)

www.harvestministries.nl

RSIN (**)

8 0 9 9 9 3 2 6 0

Naam landelijke
Christengemeente Harvest
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

0
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 het kerkgenootschap Christengemeente Harvest is statutair
vastgelegd op 19 februari 1999 bij Notariskantoor Van Riet te Zoetermeer.
Conform artikel 6 van de statuten wordt het bestuur uitgeoefend door oudsten/pastors.
Van de oudsten wordt verwacht dat zij aan de eisen voldoen van 1Timotheus 3:1-13.
De oudsten vormen samen de oudstenraad en zien toe op de handelingen en
financiele aangelegenheden van het kerkgenootschap.
De voorzitter van de oudstenraad is de voorganger/pastor, die de
eindverantwoordelijkheid draagt.
Besluiten van de vergadering van de oudstenraad kunnen alle doorgevoerd worden
indien deze unanniem genomen zijn en met inachtneming van artikel 7.
Voor een uitvoerige beschrijving van het bestuur verwijzen wij naar de onderhavige
statuten van het kerkgenootschap.

(**) 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).

Onze visie
Op basis van Gods Woord, de Bijbel, geloven wij dat in deze tijd elke stad, taal of natie
tot erkentenis zal komen dat Jezus Christus is de Zoon van God, hét Antwoord op elke
nood en dé Gever van echt Leven.
Onze doelen
Teneinde de visie verwezenlijkt te zien worden heeft het kerkgenootschap zich de
volgende doelen gesteld:
- Mensen over de gehele wereld helpen om een relatie met God op te bouwen, zodat
zij eeuwig met Hem zullen zijn
- Mensen over de gehele wereld helpen om een discipel van Jezus Christus te worden
- Mensen over de gehele wereld helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel,
kleding, medicatie en financiën
- Mensen over de gehele wereld helpen om d.m.v. onderwijs en training hun
levensstanddaard te verhogen.

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?

Zie ons beleidsplan via onderstaande url.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Giften en huuropbrengsten gebouw.

03 van 04

1

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 aan
gehouden (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.

Het verzorgen van kerkdiensten, onderwijssessies en gebedsbijeenkomsten.
Daarnaast worden diverse zendingsprojecten en humanitaire instellingen financieel
ondersteund, zoals st. Triomfator die zich hard maakt voor zwerfkinderen in Brazilie,
Living Waters in Borneo die kansarme kinderen opvangt en onderwijst, Call2theNations
en Mission2Asia.
Verder worden regelmatig bijbelstudiecursussen verzorgd.
Het uitrollen en verder tot ontwikkeling brengen van het Harvest Global Network, een
netwerk van mensen die in liefde en wederzijds respect omzien naar elkaar en elkaar
tot inspiratie en steun zijn.
Het kerkgenootschap houdt geen vermogen aan.

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2019/07/Bel
eidsplan-Christengemeente-Harvest-2018-2025.pdf

Open

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

Christengemeente Harvest werkt uitsluitend met vrijwilligers, dit geldt eveneens voor
het pastorsteam. Dat wil zeggen dat zij geen recht hebben op een beloning.
Wel ontvangt de eindverantwoordelijke pastor een vergoeding ten behoeve van de
eerste levensbehoeften. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de belastingdienst.

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.

Zie ons activiteitenverslag via onderstaande url.

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

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2019/07/Ver
slag-actuele-activiteiten-Christengemeente-Harvest.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

€

43.461

€

42.321

€

44.000

Bijdragen kerkleden

€

38.230

€

41.983

€

42.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

€

0

Totaal baten

€

81.691

€

84.304

€

86.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

36.724

€

30.084

€

30.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

1.700

€

2.085

€

1.500

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

6.816

€

6.020

€

7.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

0

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

254

€

189

€

300

Totaal lasten

€

45.494

€

38.378

€

38.800

Lasten

+

€

+

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

36.197

+
+

€

+

€

+
Resultaat

+

45.926

+
€

47.200

Zie onderstaande link van de jaarrekening

https://www.harvestministries.nl/wp-content/uploads/2022/06/J
aarrekening-Christengemeente-Harvest-2021.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

