
 

ANBI-format 1 

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren 

gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke 

Gereformeerde Kerken in Nederland.  

Verslag over 2017 

A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden  

Telefoonnummer 
(facultatief):  

071-5133065 

RSIN/Fiscaal nummer:  
RSIN NUMMER: 002527510 
KVK NUMMER: 09197249 

Website adres:  www.cgkleiden.nl  

E-mail:  scriba@cgkleiden.nl  

Adres:  Aerent Bruunstraat 1  

Postcode:  2321 ED  

Plaats:  Leiden 

 
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Leiden 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. Een karakterisering 
van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Leiden vindt u op onze algemene website: 
www.cgkleiden.nl. 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://www.cgk.nl/index.php?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 Leiden. 
  

http://www.cgkleiden.nl/
http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde
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B. 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 14 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het zijn 7 ouderlingen (waaronder 1 
jeugdouderling), 6 diakenen en de gemeentepredikant. 
De formele scriba wordt ondersteunt door een uitvoerend scriba en een notulist. De rollen van 
uitvoerend scriba en notulist zijn belegd bij twee personen die geen deel uitmaken van de 
kerkenraad.  
De voltallige kerkenraad vergadert ongeveer 1 keer per 3 maanden. De ouderlingen en de 
diakenen komen daarnaast ook nog 1 keer per 6 weken afzonderlijk bij elkaar. Voorts wordt jaarlijks 
in breed verband nog een aantal bezinningsvergaderingen gehouden. 
 
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 o.a. de 
begroting en de jaarrekening.   
 

 
 

C. 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 ’19 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 Heer 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. 

 

D. Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: 
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan. 

 
Onze missie (kerntaak) als volgt gedefinieerd: 
• ‘Wij geloven dat God zijn gemeente een bijzondere plaats heeft gegeven om – zelf levend 
van zijn liefde – in woord en daad die liefde door te geven. Daarom willen wij aan alle mensen 
binnen en buiten de gemeente het Evangelie verkondigen en hen aansporen om tot geloof te 
komen en navolgers te worden van Jezus Christus, Gods Zoon, de Heiland der wereld. 
• Wij willen dit – geleid en bezield door de Heilige Geest – doen tot eer van onze God, tot 
opbouw van zijn gemeente en van zijn Koninkrijk en tot heil van de samenleving.' 
Onze bovengeformuleerde opdracht (missie) vraagt om visie op concrete uitwerking er van in de 
praktijk. Een uitwerking die in een voortdurend proces van bezinning, evaluatie en bijstelling dient 
plaats te vinden.  
 
Onze visie op de kerntaak van de gemeente is: 

http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan
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• ‘Gehoorgevend aan Gods Woord en biddend om de leiding van de Heilige Geest, willen wij 
als lichaam van Christus voor iedereen een bemoedigende, liefdevolle, gastvrije en bewogen 
gemeente zijn. 
• Als navolgers van onze Heer Jezus Christus willen we in persoonlijke betrokkenheid en met 
gavengerichte inzet in woord en daad dienstbaar zijn aan de samenleving, aan gelovigen en 
ongelovigen, in hun geestelijke, emotionele, relationele en materiële noden en behoeften.’  
  

E. 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. 
http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen 
 
De Christelijke Gereformeerde Kerk in Leiden heeft geen medewerkers in loondienst.  
 
Leden van de kerkenraad en van commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De koster en de 

organisten ontvangen een vrijwilligersvergoeding. 

 

F. Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.  
 
Diverse activiteiten worden georganiseerd door commissies en werkgroepen, voorbeelden hiervan 
zijn:  
 
Evangelisatiecommissie  
60+ kring 
Bijbelgesprekskringen 
Commissie Vorming enToerusting 
Ladies Only 
Koor ‘Zamer’ 
Zendingscommissie 
Catechisaties 
Jeugdclub "De Oase" 
Jeugdvereniging #BLURP 
Kinderkring 
Commissie Kerk en Israël 
Kledinginzameling voor Brazilië 
 
De agenda van deze activiteiten kan gevonden worden op: 
http://www.cgkleiden.nl/ en dan naar Agenda 

 

 

 

 

 

http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen
http://www.cgkleiden.nl/
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G. 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 H. 

is dit cijfermatig in beeld gebracht. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet 

sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

H. 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. 

KERK 
Cijfers betreffen boekjaar 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

begroting resultaat verschil

0 0 -1

baten

Opbrengsten uit bezittingen € 8.730 € 11.428 -€ 2.698

Bijdragen gemeenteleden € 141.385 € 172.371 -€ 30.986

Uit voorziening groot onderhoud € 0 € 0 € 0

Subsidies en overige bijdragen van derden € 2.000 € 3.244 -€ 1.244

totaal baten (a) € 152.115 € 187.043 -€ 34.928

lasten

Bestedingen pastoraat (predikant / kerkelijk werker) € 59.000 € 60.463 -€ 1.463

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 2.250 € 2.940 -€ 690

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 5.500 € 3.257 € 2.243

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 57.308 € 78.192 -€ 20.884

Lasten overige eigendommen en inventarissen € 4.500 € 10.736 -€ 6.236

Lasten aan Deputaten Landelijk Kerkelijk Bureau C.G.K. € 23.592 € 23.592 € 0

Vergoedingen (koster, organisten e.d.) € 7.733 € 3.755 € 3.978

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 6.300 € 4.109 € 2.191

totaal lasten (b) € 166.183 € 187.043 -€ 20.860

Resultaat (totaal a - b) -€ 14.068 € 0 € 0
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DIACONIE 
Cijfers betreffen boekjaar 2017 

 
 

 

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. 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen 

of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De 

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

De Christelijke Gereformeerde Kerk in Leiden ontvangt geen overheidssubsidie.  

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van een 

beloning 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, vrijwilligers) en 

bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 

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

bezittingen. 

 

Begroting Resultaat Verschil

0 0 -1

Baten

Opbrengsten uit bezittingen 32.500€      36.608€      4.108€        

Bijdragen gemeenteleden (collectes en giften) 17.000€      17.002€      2€               

Subsidies en overige bijdragen van derden -€            -€            -€            

totaal baten 49.500€      53.610€      4.110€        

Lasten -€            

Diaconaal: ondersteuning van personen 3.200€        -€            3.200-€        

Diaconaal: ondersteuning plaatselijke gemeente 5.800€        5.800€        -€            

Diaconaal: ondersteuning plaatselijke projecten -€            -€            -€            

Diaconaal: ondersteuning landelijke projecten 17.700€      21.709€      4.009€        

Diaconaal: ondersteuning wereldwijde projecten 15.800€      18.034€      2.234€        

Diaconaal: noodhulp rampen 2.500€        2.774€        274€           

Algemeen: Contributies en afdracht landelijk 1.000€        1.200€        200€           

Organisatie: Verjaardagfonds 1.000€        1.070€        70€             

Organisatie: Bankkosten en diverse kosten 400€           400€           -€            

totaal lasten 47.400€      50.987€      3.587€        

Resultaat

Resultaat 2.100€        2.623€        523€           
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