Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Empower Church

Nummer Kamer van
Koophandel

5 1 4 0 8 7 6 7

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

info@empowerchurch.nl

Website (*)

www.empowerchurch.nl

RSIN (**)

8 0 6 3 8 4 1 5 3

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

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

Aantal medewerkers (*)

3 0

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Johan van Oosten

Secretaris

Frida Jaarsma

Penningmeester

Erik Leusink

Algemeen bestuurslid

Jan Bork

Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Bestuurstaken worden onbezoldigd verricht

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

(**) 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?

Wij geloven dat we door God geroepen zijn om als kerk open en gastvrij te zijn en het
verschil te maken in onze omgeving. De basis en het uitgangspunt is het volbrachte
werk door Jezus Christus. Gedreven door Jezus’ liefde voor mensen voelen we ons
geroepen om zoveel mogelijk mensen in relatie te brengen met Jezus en met elkaar.
Een kerk die het goede nieuws verspreidt en impact heeft in dit gebied en in ons land.
Een kerk waar je opgebouwd wordt door het woord van God en mensen enthousiast en
vol vreugde hun gaven en talenten inzetten om te bouwen aan Zijn koninkrijk.

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 doelstellingen worden gerealiseerd door het organiseren van diverse
samenkomsten waarin God centraal staat. De samenkomsten bestaan uit
samenkomsten tijdens diensten op zondag maar kunnen ook een meer informeel
karakter hebben tijdens kleinere samenkomsten in groepen. Door aandacht te geven
aan minderheden in de samenleving wordt getracht iedereen de schoonheid van het
koninkrijk van God te laten zien. Bij aandacht kan worden gedacht aan een kleine
attentie of een contactmoment met mensen die niet direct betrokken zijn bij Empower
Church.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De instelling verkrijgt haar inkomsten door giften en collectes (het laatste alleen tijdens
samenkomsten).
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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 (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

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

De verkregen inkomsten worden gebruikt ter instandhouding van de diensten en het
ondersteunen van mensen op andere plekken in de samenleving die het kunnen
gebruiken.
Het opgebouwde vermogen is verkregen door de verkoop van vastgoed en zal worden
aangewend voor een toekomstig pand.

https://www.empowerchurch.nl/wie-we-zijn/visie/

Open

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

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

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.

- Het houden van bijeenkomsten in de vorm van diensten, dit zowel online als offline;
- Het organiseren van informele bijeenkomsten ter versterkingen van de onderlinge
band;
- Het houden van een kerstpakkettenactie met in het bijzonder aandacht voor mensen
die een steuntje kunnen gebruiken vanwege uiteenlopende redenen.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

12.312

229.548

€

+

€

12.312

+
229.548

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

4.276

€

+

255.126

+
€

535.631

€

547.943

€

+

483.620

+
€

543.343

483.620

1.890

€
531.355

543.343

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.600

Totaal

€

547.943

+
€

1.000

257.016

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

486.564

€

1.944

€

486.564

+

+

Verkoop van een woning heeft er voor gezorgd dat in 2020 de materiele vaste activa zijn afgenomen. Dit is ten gunste van de liquide middelen gekomen.
Van een hypotheek op de woning was geen sprake.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

56.935

€

Subsidies van overheden

€

~

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

~

€

Overige subsidies

€

~

Baten van subsidies

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

+

234.000

€
€

+
0

€
€

86.259

+
86.259

1.572

68.736

€

+

€

68.736

€

2

€

9.977

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

144.766

312.715

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

20.798

€

18.685

Afschrijvingen

€

4.402

€

3.472

Financiële lasten

€

396

€

6.552

Overige lasten

€

47.178

€

60.306

Som van de lasten

€

85.044

€

93.736

Saldo van baten en lasten

€

59.722

€

218.979

€

10.563

2.028

€
€

1.707

2.693

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

In 2019 is het voormalige kerkgebouw verkocht en in 2020 een woning. De boekwinst
die in beide gevallen is gemaakt heeft een aanzienlijke invloed op het resultaat.
Doordat er nu een gebouw wordt gehuurd is er een verschuiving geweest van de
huisvestingskosten. De reguliere inkomstenbron zijn de giften die wekelijks en
maandelijks binnenkomen. Deze giften zijn in 2020 dekkend geweest voor de
gemaakte kosten.

https://www.empowerchurch.nl/wp-content/uploads/2022/01/
Res-Rek-2020-Empower-Church-final-version.pdf

Open

