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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 (**)



02 van 04

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

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de gebouwen van de gemeente. 
Er is  momenteel geen zelfstandig College van Diakenen, de diaconale taken worden waargenomen door het College van kerkrentmeesters en de kerkenraad. De diaconale geldstromen zijn verantwoord in de jaarrekening van de gemeente. 
De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk voor beide colleges, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 
	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 5
	0: Waalse Kerk Haarlem
	5: waalsekerkhaarlem.nl
	7: Protestantse Kerk Nederland
	2: Begijnhof 28-30, 2011 HE Haarlem
	4_EM: info@waalsekerkhaarlem.nl
	1_KVK: 76410749
	3_TEL: 0628354657
	6_RSIN: 824126518
	21_ML: De Eglise Wallonne Haarlem  (EWH) is een protestantse gemeenschap in het hartje van  Haarlem en vormt vanouds een onderdeel van de Nederlandse Hervormde Kerk, sinds 2004 de Protestantse Kerk in Nederland. 
	23_ML: In haar beleidsplan stelt de EWH in navolging van de Synode van de PKN 'dat de kerk van blijvende en onmisbare waarde is voor een samenleving die menselijk wil blijven'. De kerk is er niet voor zichzelf maar om een stukje van het koninkrijk van God uit te dragen in deze wereld. De kerk zal zich kunnen en moeten aanpassen aan veranderingen in cultuur en samenleving, met behoud van haar 'basics'. Daarmee blijft de kerk midden in de samenleving staan en blijft ze relevant.

De EWH wil bestaande gemeenteleden blijven boeien en binden, nieuwe gemeenteleden interesseren en betrekken, als ook andere geïnteresseerden en buitenstaanders. Altijd vanuit het Evangelie en met activiteiten die recht doen aan de Franse identiteit, het gebouw en de gemeenschap én de plek in de stad. Daarbij wil de EWH een meer 'open' kerk worden, zowel de kerkelijke gemeenschap zelf als het gebouw.
	24_ML: Kerkleden wordt jaarlijks gevraagd om het leveren van een financiële vrijwillige bijdragen voor het werk van de kerkelijke gemeente. Daarnaast bezit de kerkgemeente ook nog enig vermogen. Ook de kerkgemeente een instandhoudingssubsidie (Restauratiefonds) voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en kosterij.  

De kerk voorziet verder in haar financiële noden met name door verhuur van het gebouw aan derden. 
	26_ML: De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten van de Protestantse Kerk Nederland. Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.
	25_ML: De effectenportefeuille van de Waalse Kerk Haarlem is ondergebracht bij een vermogensbeheerder, welke vrijheid van handelen heeft binnen een door de stichting gekozen profiel (gematigd defensief zonder alternatieven). Daarbij is de verhouding van de portefeuille per 31 december 2021 53% aandelen, 46% obligaties en 1% grootboekinschrijvingen.

De opbrengsten die de kerkgemeente uit de beleggingen ontvangt worden volledig aangewend voor het werk van de gemeente en voor de exploitatie van het kerkgebouw. 

	26: 
	_MLT: https://waalsekerkhaarlem.nl/jaarrekening-kerk-en-diaconie/
	knop: 

	27_ML: Het college van kerkrentmeesters heeft zich afgelopen jaar met de verschillende kerkordelijke taken beziggehouden. Daarbij zijn met name het beheer van het vermogen, de ontbinding van de vaste dienstbetrekking van de koster en het onderhoud van het gebouw aan de orde geweest.

In 2021 is de aantal verhuuractiviteiten beperkt gebleven door langdurige overheidssluiting vanwege de corona pandemie. 
	27: 
	_MLT: https://waalsekerkhaarlem.nl/jaarrekening-kerk-en-diaconie/
	knop: 
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	4_ML: Algemene grondslagen: De jaarrekening is gebaseerd op door de organisatie gekozen waarderingsgrondslagen, welke maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en de passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders is vermeld. De opbrengsten en de kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Algemene resultaatbepaling: Baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Giften en bijdragen worden op het moment van betaling dan wel ontvangst ten laste dan wel ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.Materiële vaste activa: De gebouwen en toebehoren worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.



