
Organisatie

Onder de verantwoordelijkheden van het Landelijk Bestuur vallen alle geldstromen binnen het

kerkgenootschap, voor zover niet gevoerd door de gemeenten en de zelfstandige landelijke

onderdelen.

De onzelfstandige landelijke instellingen (Landelijke Muziegroep, Helios, periodiek In Beweging en

Studiefonds) en de gemeenten i.o. (alsmede hun financiën) vallen direct onder verantwoordelijkheid

van het Landelijk Bestuur.

Niet opgenomen in de jaarrekening is de financiële verantwoording van In Beweging en

gemeenten in oprichting.

Het Landelijk Bestuur werkt ter ondersteuning van de gemeenten en de synode. Het reageert

en initieert op basis van wat er in het bewindsgebied en internationaal plaatsvindt met

bepaalde voorstellen die via de Landelijke Raad kunnen resulteren in beleid of besluiten.

Praktisch gezien draagt het zorg voor uitgave van 'Christengemeenschap-publicaties', beheert

de landelijke financiën en voorziet het de synode en de gemeente van alle beschikbare en

relevante informatie.

Het Landelijk bestuur treedt waar nodig op als vertegenwoordiger van het kerkgenootschap.

Daarnaast is zij financieel/juridisch eindverantwoordelijk voor onzelfstandige gemeenten die

geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten.

Ter ondersteuning van het Landelijk Bestuur zijn twee werknemers in dienst die beide in

deeltijd (totaal 0,8 fte) werken. Bestuurders ontvangen geen reguliere vergoeding voor hun

werkzaamheden.

Het beheren van financiën is een kernactiviteit van het Landelijk Bestuur.

De landelijke financiën bestaan uit de onderdelen: Gezamenlijke Kas, Huizenfonds, beheer

van Bestemmingsreserves- en fondsen en Helios (kampen van De Christengemeenschap).

Het Landelijk Bestuur voorziet de penningmeesters van de gemeenten van alle financiële

gegevens aangaande de landelijke geldstromen.

Een goede wisselwerking tussen Landelijk Bestuur en de gemeenten is essentieel voor beide

om hun werk goed te kunnen doen.

De doelstelling van het huizenfonds is dat geestelijken op voor hun passende wijze kunnen

worden gehuisvest. Onderhoud van de in eigendom en beheer zijnde woningen is een

structurele aangelegenheid, waarvoor een 10-jaren onderhoudsplan is vastgesteld.

Regulier onderhoud vindt plaats op basis van dit 10-jaren onderhoudsplan.

Daarnaast voelt het Landelijk Bestuur zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van

duurzaam beleid om de houdbaarheid van het Huizenfonds op langere termijn te garanderen

en vertaalt dit beleid in financiële meerjarenramingen.

Het Landelijk bestuur stemt haar activiteiten af met de Synode via ten minste twee vertegen-

woordigers van de Synode in het Landelijk Bestuur en met het Synode Beraad.

Jaarlijks vindt een overleg plaats tussen Landelijk Bestuur en de Synode.

Daarnaast organiseert het landelijk Bestuur viermaal per jaar een vergadering van de Landelijke

Raad. Het Landelijk Bestur voorziet de Landelijke Raad van informatie over het te voeren beleid

en vraagt de Landelijke Raad op onderdelen daarover om advies.

Jaarlijks besluit de Landelije Raad over décharge van het Landelijk Bestuur voor het gevoerde

algemene en financiële beleid.

Verspreid over alle werelddelen is De Christengemeenschap verdeeld in zeventien regio's.

Nederland en Vlaanderen vormern samen één regio of Bewindsgebied.

De Bewindsgebieden zijn verenigd in de internationale stichting: Foundation The Christian

Community, wier beleid wordt bepaald door de Council (Algemeen Bestuur) en een daaruit

samengesteld Executive Committee (Dagelijks Bestuur).

Ieder Bewindsgebied wordt vertegenwoordigt in de Council. De vertegenwoorigers voor

Nederland en Vlaanderen zijn; de bewindsdrager, de voorzitter van het Landelijk Bestuur en

de penningmeester met portefeuille internationale vertegenwoordiging.

Laatsgenoemde neemt ook deel aan de Kring van Koördinatoren samengesteld uit de

penningmeesters van de bewindsgebieden.



Balans per 31-12-2020 Christengemeenschap Nederland-Vlaanderen

2020 2019

ACTIVA

Immatriële vaste activa

Materiële vaste activa 8.306.945       8.482.926     

Financiële vaste activa 803.566           669.114        

9.110.511   9.152.040          

Voorraden 2.674               2.032            

Vorderingen 29.863             31.696          

Overige vorderingen 20.200             20.000          

Overlopende activa 9.965               11.575          

Effecten 307.317           303.658        

Liquide middelen 1.507.410       1.060.580     

1.877.429   1.429.541          

Totaal 10.987.940 10.581.581        

2020 2019

PASSIVA

Continuïteitsreserve 2.572.618       2.575.174     

Bestemmingsreserve 175.959           183.613        

Herwaarderingsreserve

Overige reserves 3.433.143       3.375.574     

Onverdeeld resultaat 21.538             

6.203.258   6.134.361          

Bestemmingsfondsen 92.030             83.369          

Voorzieningen 257.972           257.972        

Langlopende schulden 1.582.657       1.662.442     

Kortlopende schulden 2.852.023       2.443.437     

4.784.682   4.447.220          

10.987.940 10.581.581        



Baten en Lasten 2020 Christengemeenschap Nederland-Vlaanderen

2020 2019

Baten

Gezamenlijke kas 140.389           138.562        

Huizenfonds 161.146           192.022        

Beheerfondsen -                   234                

Helios 83.527             210.054        

Totaal 385.062           540.872        

Lasten

Gezamenlijke kas 137.688           148.671        

Huizenfonds 111.479           170.090        

Beheerfondsen -                   -                 

Helios 92.934             205.932        

Totaal 342.101           524.693        

Overige

Financiële baten en lasten 21.423             16.815          

Overige baten en lasten -                 

Projecten -                 

Totaal 21.423             16.815          

Resultaat 21.538             -636              

Realisatie en begroting lasten Gezamenlijke Kas 2020

Realisatie Begroting Realisatie %

Foundation (internationaal) 56.100         56.100          100

Kosten bewindsgebied 2.760           5.500            50

Synode 3.240           4.500            72

Secretariaat (personeelskosten) 51.445         51.262          100

Kantoorkosten 10.057         10.400          97

Landelijk bestuur/organisatie 3.323           4.000            83

Kosten ALV en LR 173              300                58

Accountant en Administratie 6.626           4.000            166

Assurantie 3.964           3.600            110

Totaal 137.688      139.662        99 (gemiddeld)



Baten en lasten Huizenfonds 2020

Baten

Huur woningen 137.577      

Bijdrage energiekosten 1.980           

Overige baten 21.589         

Onttrekking voorziening groot onderhoud -               

Totaal 161.146      

Lasten

Vaste lasten woningen 46.486         

Onderhoud 39.553         

Beheerkosten 22.134         

Dotatie groot onderhoud -               

Overige 3.306           

Totaal 111.479      

Resultaat 49.667         


