Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting PGAZO Kerkgenootschap
3 3 3 0 6 2 9 4

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

Kraaiennest 120
0 2 0 4 1 6 4 9 7 5

E-mailadres

info@pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

Website (*)

www.pinkstergemeenteamsterdamzuidoost.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 8 1 6 2 3 3 0

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

A.P. Scholten

Secretaris

G.J. van Deuren

Penningmeester

F. Deel

Algemeen bestuurslid

NVT

Algemeen bestuurslid

NVT

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 06

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De stichting stelt zich ten doel: de verkondiging van Gods onfeilbaar woord en het naar
Bijbelse orde samenvoegen van de gelovigen in Christus door hen op hun belijdenis te
dopen door onderdompeling naa des Heren bevel; de prediking van de boodschap van
vergeving van zonde, genezing van geest, ziel en lichaam door het verzoenende bloed
van de Here Jezus Christus, Zoon van God, vernieuwing in deze door de Heilige
Geesta aan mensen, ongeacht leeftijd, taal, cultuur, en status, al naar gelang tijd en
gelegenheid zich daartoe voordoen, zowel binnen als buiten Zuidoost, en elders in de
wereld; Het nastreven van het leven der eerste gemeente, zoals uiteengezet wordt in
het boek Handelingen van de Bijbel.

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.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. het houden van openbarae samenkomsten, zoals erediensten, doopdiensten,
inzegeningsdiensten, trouwdiensten, begrafenisdiensten, het vieren van de Feesten
van God.
b. Het geven van Bijbelstudies, het houden van seminars en campagnes.
c. het geven van leiding aan muziek en zang in genoemde samenkomsten
d. alle andere middelen welke tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Door giften, tienden, nalatenschappen, enz...
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De inkomsten worden besteed aan de kosten die het organiseren van de
samenkomsten met zich mee brengen en het personeel wat bij het kerkgenootschap in
dienst is.

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

https://lighthouseministries.nl/anbi

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor het uitoefenen van hun
werkzaamheden. Het bestuur is echter bevoegd voor bijzondere- of veel omvattende
werkzaamheden, die ter vervulling van de bestuurstaak worden verricht, een redelijke
vergoeding toe te kennen

Open

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://lighthouseministries.nl/anbi

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

0

167

€

+

€

0

+
167

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

2.946

€

+

15.995

+
€

58.662

€

58.662

€

54.654

€

+

12.027

+
€

54.654

12.027

175

€
55.716

31-12-2020 (*)

€

16.170

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

4.008

Totaal

€

58.662

+
€

16.337

€

4.310

€

16.337

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

66.109

Giften

€

166.589

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

€
€

0

+
0

€
€

100.480

+

105.199

€

120

€

105.319

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

166.589

105.319

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

Afschrijvingen

€

167

€

165

Financiële lasten

€

202

€

276

Overige lasten

€

24.063

€

20.666

Som van de lasten

€

123.962

€

123.485

Saldo van baten en lasten

€

42.627

€

-18.166

€

99.530

+

102.378

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

In 2021 is belsoten om vier stichtingen op te heffen. Het gaat om:
Stichting PGAZO Kinderwerk, Stichting PGAZO Pastoraat, Stichting PGAZO Service,
Lighthouse Ministries World Mission. De baten van deze stichtingen zijn door de
verschillende besturen geschonken aan Stichting PGAZO Kerkgenootschap.
Deze vindt u terug in overige giften.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

