ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling.
Op de ANBI-site staat waar een instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking
te komen voor belastingaftrek bij giften.
De ANBI-gegevens van onze kerk zijn als volgt:
1. Naam van gemeente en contactgegevens
Protestantse Gemeente te ‘t Harde,
Bovendwarsweg 2C
8084 JB ‘t Harde
Postbus 21
8084 ZG ‘t Harde
Telefoonnummer kerkgebouw: 0525-651567
Mailadres: info@pgtharde.nl
Websiteadres: www.pgtharde.nl
2. RSIN nummer: 0027.15.211
3. Bestuurssamenstelling
De algemene kerkenraad bestaat uit 1 predikant (1fte), 12 ouderlingen, 4
ouderling/kerkrentmeester en 6 diakenen.
Statuut kerkorde www.pkn.nl statuut
4. Visie en Beleidsplan
Beleidsplan (bijlage 1)
Beleidsplan landelijke kerk www.protestantsekerk.nl beleidsplan landelijke kerk
5. Beloningsbeleid
Generale regelingen protestantse kerk in Nederland
protestantsekerk.nl - generale regelingen
6. Verslag uitgeoefende activiteiten
Jaarverslag kerkrentmeesters (bijlage 2)
Jaarverslag taakgroepen (bijlage 3, volgt nog)
7. Financieel
Verkorte versie van jaarrekening (bijlage 4)
Begroting (bijlage 5)
Verkorte versie van jaarrekening diaconie (bijlage 6)
Begroting diaconie (bijlage 7)
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten en hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen.
De opbrengsten van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor instandhouding
van monumentale (kerk)gebouwen of even specifiek project.
Even 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 stand houden 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 (vergoeding koster
en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Rekeningnummer Protestantse Gemeente te ’t Harde IBAN: NL71FVLB0635817055
Voor vrijwillige bijdrage, giften en solidariteitskas, orgel- en onderhoudsfonds en
collectemunten.
Rekeningnummer van de Diaconie IBAN NL92RABO0314790268.
8.
Overeenkomst periodieke giften (bijlage 8)
www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.thml

