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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: De dagelijkse leiding van de gemeente berust bij een oudstenteam van 7 personen 

(status 30 juni 2022). Een subset (5) daarvan fungeert als statutair bestuur, wat het

hoogste bestuursorgaan binnen de PGMG is.
	8: Nederland
	9_A4: -
	10_A4: 100
	0: Pinkstergemeente Morgenstons Gouda (PGM Gouda of PGMG)
	5: www.morgenstondgouda.nl
	7: Federatie Morgenstondgemeenten
	2: Lage Gouwe 203 2801 LM Gouda
	4_EM: info@morgenstondgouda.nl
	1_KVK: 000058362754
	3_TEL: 0653544474
	6_RSIN: 007820343
	21_ML: De Missie (= onze bestaansreden) van de Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is geformuleerd als:
"Wij hebben God lief met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, omdat wij weten en ervaren dat wij vrij zijn door het geloof in Jezus Christus, om van daaruit Gods liefde te laten zien aan de wereld om ons heen".

De daarop gebaseerde Visie (= ons beeld van de gemeente op de lange termijn) luidt als volgt:
Belong - wij zijn een gemeente waar iedereen welkom is,
Believe - waar wij samen Jezus leren kennen, Hem bekend maken,
Behave - en ons leven inrichten naar Zijn wil.

Onze jaarlijkse concrete activiteiten zijn steeds af te leiden vanuit deze Missie en Visie.
	23_ML: De gemeente biedt een breed palet aan activiteiten en te downloaden materiaal aan onze leden en aan bezoekers van de website en de zondagse erediensten. Na de corona situatie blijven de zondagse diensten m.b.v. livestreaming via Youtube virtueel toegankelijk voor iedereen.

De gemeente is actief in toerusting:
- Kinderwerk: er is een groot kinderwerk (> 120 kinderen) waarvan de medewerkers regelmatig toerusting ontvangen.
- Jongerenwerk: leiders van de tiener, jeugd en 22+ groepen hebben allemaal het leiderschapstoerusting traject LEF van de Navigators doorlopen.
- Kringwerk: decentrale gesprekskringen (voor leden en niet-leden) geven onderlinge zorg en aandacht. De kringleiders ontvangen periodieke toerusting. 
De gemeente streeft actief naar het inperken van onze ecologische "footprint"en bezit reeds geruime tijd de predikaten Fair Trade Kerk en Groene Kerk.
	24_ML: De inkomsten van onze kerkelijke gemeente komen voor >95% uit (meestal periodieke) vrijwillige bijdragen van onze leden en bezoekers. Minder dan 0,1% is afkomstig uit contant geld collecten.
Daarnaast ontvangen we enig inkomen uit de verhuur van de woning op de 2e etage van ons gebouw en van de verhuur van onze zaalruimte aan derden. . 
	26_ML: Bestuursleden en overige oudsten van de gemeente ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden als bestuurslid of oudste, maar kunnen wel aanspraak maken op een ANBI vacatiegeld vergoeding. 
De gemeente heeft de mogelijkheid om full/part-time betaalde werkers aan te stellen. Deze verrichten specifiek vastgelegde werkzaamheden. Per 30 juni 2022 heeft de gemeente geen personen meer in dienstverband ( 2021: één)
Daarnaast wordt voor bepaalde vastgestelde taken gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitkeren van een vrijwilligerstoelage binnen het wettelijke maximum.
Per 30 juni 2022 bestaat voor vier personen deze regeling.
	25_ML: De verkregen inkomsten worden besteed aan de doelstellingen van de gemeente: het houden en uitzenden van erediensten die voor iedereen open staan, de toerusting van leiders en andere werkers, het ondersteunen van diverse zendelingen, het onderhouden van het in eigendom zijnde pand "De Goudenaar" aan de Lage Gouwe 204 te Gouda.
De gemeente heeft de afgelopen jaren telkens een positief financieel saldo ervaren. Dit saldo wordt gereserveerd om in de toekomst een een ander, groter gebouw te kunnen financieren. Momenteel wordt namelijk noodgedwongen gebruik gemaakt van tijdelijk gehuurde accomodatie voor het kinder- en jongerenwerk. 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: De gemeente verricht het bekende pallet van kerkelijke activiteiten, waarvan onderstaand enkele hoofdpunten worden benoemd:
- Bestuur: in 2022 kwamen de voltallige raad van oudsten 7x en het bestuur 7x in vergadering bijeen.
- Iedere zondag is een kerkdienst gehouden, waarvan één in het teken stond van het 40-jarig bestaan van onze gemeente Iedere zondag wordt lifestreaming verzorgd.
- De jongerenwerkers hebben dit jaar werderom een opfriscursus van het leiderschaps toerustingstraject LEF van de Navigators gevolgd.
- In de zomerperiode is geparticipeerd in de zgn. Loveweek voor Gouda. Een actie vanuit enkele Goudse kerken om mensen op allerlei manieren te bereiken met Bijbels evangelie / de liefde van Jezeus. 
- Het Project Jozua (nieuwe huisvesting voor alle gemeente activiteiten) heeft vanuit een breed pakket van eisen, wensen en wettelijke vereisten concreet gezocht naar een nieuw pand voor onze gemente.  Dit in nauwe samenwerking met een externe bouwprocesbegeleider. 
- Het 40-jarig jubileum van de gemeente is feesteljk gevierd.
- Dit verslagjaar heeft op een aantal plekken een wisseling van bestuurlijk en pastoraal oudsten plaatsgehad. Nagenoeg alle vacant gekomen functies konden worden ingevuld. 
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 6665
	2_A7: 167400
	3_A7: 
	4_A7: 174065
	5_A7: 0
	6_A7: 63531
	7_A7: 19870
	8_A7: 47041
	9_A7: 0
	10_A7: 27017
	11_A7: 9953
	12_A7: 167412
	13_A7: 6653

	0_JR: 2022
	2: 
	1_A7: 6155
	2_A7: 143982
	3_A7: 
	4_A7: 150137
	5_A7: 0
	6_A7: 35140
	7_A7: 10125
	8_A7: 49173
	9_A7: 0
	10_A7: 25204
	11_A7: 10543
	12_A7: 130185
	13_A7: 19952

	3: 
	1_A7: 7400
	2_A7: 150000
	3_A7: 
	4_A7: 157400
	5_A7: 0
	6_A7: 50525
	7_A7: 34825
	8_A7: 58150
	9_A7: 0
	10_A7: 6400
	11_A7: 13340
	12_A7: 163240
	13_A7: -5840

	0: 
	0: 2022
	1: 2021
	2: 2023

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Algemeen:
Onze gemeente kent een gebroken boekjaar van 1 juli t/m 30 juni. Deze ANBI rapportage over 2022 geeft de Realisatie 2021/22 (linkerkolom), de Actuals 2020/21 (middelste kolom) en de begroting van het komende jaar 2022-2023 (rechterkolom).

Opmerkingen:
- Opbrengsten uit bezittingen = Verhuur bovenwoning en zalen, rente op reserves.
- Bijdragen aan andere organen binnen de kerk = Bestuur/oudsten, zending. 
- Salarissen = persoon in diensverband (tot 30/6/2022) + vrijwilligersbijdragen (4 pers.)
- Resultaat = Toegevoegd aan reserves t.b.v. "Bouwfonds nieuw gebouw".

De jaarrekening van de PGM Gouda wordt opgesteld door de penningmeester/accountant van deze gemeente en gecontroleerd door een onafhankelijke Kascontrolecommissie. 



