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Algemene gegevens instelling
Naam

Protestantse Gemeente te Amsterdam

Nummer Kamer van
Koophandel

5 4 0 8 2 7 8 1

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

Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam

Telefoonnummer

0 2 0 5 3 5 3 7 0 0

E-mailadres

info@protestantsamsterdam.nl

Website (*)

www.protestantsamsterdam.nl

RSIN (**)

8 1 8 5 1 7 6 6 9

IB 116 - 1Z*2FOL 

Naam landelijke
Protestantse Kerk in Nederland
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

3 8

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

v e e l

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

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.

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 24 leden,
die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het College van Kerkrentmeesters telt 20 leden en 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. Het
college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het
college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met
het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij
gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar
kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is 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.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping
van kerk en gemeente”

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?

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”.
De Protestantse gemeente te Amsterdam heeft ook een beleidskader (2018-2022)
https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader/
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

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

https://www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader/

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale
regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in
Nederland.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders en medewerkers kerkelijk bureau, is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/.

Open

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen
Protestantse Kerk in Nederland
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

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.

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

https://www.protestantsamsterdam.nl/?s=sociaal+jaarverslag

Open

04 van 04

2

Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Baten

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

10131786

€

34188090

€

3.952.000

Bijdragen kerkleden

€

1752069

€

1926837

€

1.660.600

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

510404

€

1872405

€

379.800

Totaal baten

€

12.394.259

€

37.987.332

€

5.992.400

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

1624221

€

1996535

€

1.910.700

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

626728

€

695072

€

823.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

186650

€

202665

€

161.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

1232671

€

2701565

€

1.109.900

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

524547

€

691993

€

548.400

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

2472316

€

2414544

€

2.666.600

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

596903

€

634713

€

695.200

Totaal lasten

€

7.264.036

€

9.337.087

€

7.914.800

Lasten

+

+
+

Resultaat

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

5.130.223

+

+
+

€

28.650.245

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

-1.922.400

De complete begroting 2022 is te vinden via de link voor de jaarrekening.

https://www.protestantsamsterdam.nl/jaarrekeningen/

+

Open

