
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Naarden 
Telefoonnummer scriba +31 35 879 50 54 
RSIN 824148800
Website adres: www.cgk-naarden.nl
E-mail (scriba): scriba [at] cgk-naarden.nl 
Adres kerkgebouw: Cattenhagestraat 57  
Postcode: 1411 CS 
Plaats: NAARDEN
Postadres (scriba): De Staken 16 
Postcode: 1261 LD
Plaats: BLARICUM

De Christelijke Gereformeerde kerk te Naarden 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. 

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://cgk.nl/project/de-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 Naarden.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van onze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente. Onze kerkenraad bestaat uit 2 
ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad vergadert in de regel 11 x per jaar.   

De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het beheer van ons kerkgebouw en staat 
onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
De financiële commissie beheert de financiën waarbij wij onderscheid (functiescheiding) maken 
tussen de administrateur (verrichten van betalingen) en de boekhouder (opstellen van 
begrotingen en jaarrekening). De financiële commissie  staat onder de verantwoordelijkheid van 
de kerkenraad waaraan zij 1 x per half jaar rapporteert. Jaarlijks stelt zij de jaarrekening en de 
balans op die zij aan de kerkenraad ter goedkeuring voorlegt. Tijdens de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering legt de kerkenraad verantwoording af aan de gemeente.
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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 Heere 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:
https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E.  Beloningsbeleid

Onze emeritus-predikant assisteert de kerkenraad in pastoraal werk, het leiden van rouw- en 
trouwdiensten en het leiden van de zgn. Psalmmorgen (zie onze website). De beloning daarvoor 
is 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://cgk.nl/project/cao-
kerkelijk-werkers/. De kerkenraad houdt zich strikt aan deze adviezen.
Leden van onze kerkenraad en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.
Hulporganisten en kosters ontvangen wel een vergoeding. 

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 vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies, zoals de 
onderhoudscommissie en de financiële commissie etc. Voor andere activiteiten: zie onze website 
onder “nieuws”.
     

Christelijke Gereformeerde kerk te Naarden                   ANBI-format  2

https://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/
http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/D
http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/D


G. Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de kerkenraad 
verricht haar werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke 
activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

In de onderstaande staat van baten en lasten geven de kolommen “rekening” inzicht in de 
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De rekeningen van de kerk en de 
diaconie zijn geconsolideerd.

begroting rekening rekening
2018 2017 2016

Baten
Opbrengsten uit bezittingen € 10.500 € 10.901 € 11.026
Bijdragen gemeenteleden € 40.000 € 48.430 € 50.586
Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten (a) € 50.100 € 59.331 € 61.611

Lasten
Bestedingen pastoraat (predikant, kerkelijk werker) € 8.800 € 8.781 € 6,845
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 17.000 € 16.641 € 15.692
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 9.000 € 8.807 € 7.993
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 7.500 € 7.464 € 7.280
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 1.000 € 789 € 1.758
Onkosten (kosters, organisten e.d.) € 3.600 € 3.591 € 3.615
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 300 € 413 € 169

Totaal lasten (b) € 47.200 € 46.486 € 43.352

Resultaat (totaal a - b) € 2.900 € 12.845 €18.259

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Onze kerkleden wordt elk jaar in de vorm van vrijwillige bedragen en 
collecten gevraagd om hun financiële bijdrage voor het werk binnen de kerkelijke gemeente.
Een deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan gastpredikanten, assistentie in 
pastoraat en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen 
inkomsten besteed aan het in stand houden van ons kerkgebouw, benodigd voor het houden van 
o.a. de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en 
verenigingsactiviteiten, aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand 
houden van het landelijk kerkelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
kerkelijke bezittingen. 
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