
De	  Christengemeenschap	  -‐	  Beweging	  tot	  religieuze	  vernieuwing

Financiële	  brochure

Informa=e	  voor	  leden	  en	  belangstellenden



Doelstelling
Deze	  brochure	  is	  bedoeld	  voor	  leden	  en	  belangstellenden	  die	  meer	  inzicht	  willen	  krijgen	  in	  de	  geldstromen	  
binnen	   de	   Christengemeenschap.	   De	   meeste	   gemeenten	   beschikken	   over	   een	   financiële	   folder	   die	  
toegesneden	   is 	   op	   gebruik	   binnen	   de	   gemeente.	   Deze	   brochure	   bevat	   aanvullende	   informa=e	   voor	  
diegenen	  die	  meer	  willen	  weten	  over	  de	  financiën	  van	  het	  kerkgenootschap.	  

Algemeen
Het	   bestaan	   van	   de	   Christengemeenschap	  wordt	   in	  financieel	   opzicht	  mogelijk	   gemaakt	   door	   vrijwillige	  
bijdragen	   van	   leden	   en	   belangstellenden.	   Daarnaast	   verrichten	   leden	   en	   belangstellenden	   veel	  
vrijwilligerswerk	  om	  de	  sacramenten	  in	  prak=sche	  zin	  te	  kunnen	  laten	  plaatsvinden.	  Rekening	  houdend	  met	  
ieders	   eigen	   verantwoordelijkheidsgevoel,	   vraagt	   de	   Christengemeenschap	   geen	   vaste	   bijdrage,	   maar	  
vraagt	   de	   leden	   om	   naar	   vermogen	   bij	   te	   dragen.	   De	   inkomsten	   van	   de	   gemeenten	   bestaan	   uit	   de	  
regelma=ge	   bijdragen	   van	   leden	   en	   belangstellenden,	   de	   opbrengst	   van	   collecten,	   cursusgelden,	   en	  
bijdragen	  die	  gebruikelijk	  zijn	  bij	  het	  ontvangen	  van	  de	  sacramenten.

Beeld	  uit	  de	  sprookjes	  van	  Grimm:	  de	  sterrendaalders	  en	  de	  gestolen	  duit	  1

Met	  deze	  inkomsten	  betalen	  de	  gemeenten	  de	  lopende	  kosten	  van	  de	  gemeentehuishouding,	  die	  bestaan	  
uit:	  de	  toelagen	  voor	  de	  geestelijken	  (Toelagenkas),	  de	  beroepskosten	  van	  de	  geestelijken	  in	  de	  gemeente,	  
onderhoud	  van	  de	  kerk,	  de	  energiekosten,	  druk-‐	   en	  portokosten	  etc.	  De	  inkomsten	  worden	  ook	  gebruikt	  
om	   te	   voldoen	   aan	   gemeenschappelijke	   verplich=ngen,	   zowel	   landelijk	   (de	   Gezamenlijke	   Kas)	   als	  
interna=onaal	  (bijdrage	  aan	  de	  Founda=on).

De	  gemeentehuishouding
In	   elke	   gemeente	   stellen	   de	   leden	   jaarlijks	   =jdens	  de	  algemene	   ledenvergadering	   de	  door	   het	   bestuur	  
opgestelde	  begro=ng	  en	  het	  jaarverslag	  vast.	  Uit	  de	  gemeentehuishouding	  wordt	  een	  bijdrage	  gestort	  in	  de	  
Toelagenkas	  en	  in	  de	  Gezamenlijke	  Kas.	  Over	  de	  bijdragen	  per	  gemeente	  wordt	  uitgebreid	  gesproken	  in	  het	  
penningmeestersoverleg*	  en	  de	  Landelijke	  Raad*.	  
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De	  Toelagenkas
Alle	  geestelijken	  maken	  in	  principe	  deel	  uit	  van	  de	  Toelagenkas.	  De	  bedragen	   die	  de	  gemeenten	  uit	  het	  
bewindsgebied	  Nederland-‐Vlaanderen	  voor	  het	  levensonderhoud	  van	  de	  geestelijken	  opbrengen,	  worden	  
aan	  de	  Toelagenkas 	  ter	  beschikking	  gesteld.	  De	  geestelijken	  stellen	  in	  onderling	  overleg	  hun	  toelagen	  vast,	  
zowel	  naar	  behoeTe	  als 	  naar	  de	  financiële	  ruimte	  die	  beschikbaar	  is.	  In	  deze	  kas 	  moet	  jaarlijks	  een	  bedrag	  
tussen	  de	  €	  700.000	  en	  €	  750.000	  bijeen	  worden	  gebracht.

Fonds	  Oudedagsvoorziening
Het	   Fonds	  Oudedagsvoorziening	   heeT	   twee	  belangrijke	  taken,	  namelijk	   het	   verzorgen	   van	   het	   inkomen	  
voor	  weduwen	  en	  wezen	  volgens	  de	  bestaande	  weYelijke	  normen,	  en	  het	  inkomen	  van	  die	  geestelijken	  die	  
bijvoorbeeld	  vanwege	  hun	  leeTijd	  of	  gezondheid	  niet	  langer	  deel	  uit	  willen	  maken	  van	  de	  Toelagenkas.	  Zij	  
krijgen	  in	  overleg	  met	  het	  bestuur	  van	  de	  Oudedagsvoorziening	  een	  vast	  bedrag	  per	  jaar.

Toelagenfonds
De	  Toelagenkas	  en	  het	  Fonds	  Oudedagsvoorziening	  vormen	  samen	  het	  Toelagenfonds.	  Het	  bestuur	  bestaat	  
uit	   een	  vertegenwoordiger	  van	   de	  Synode	  en	   een	  aantal	  leden-‐bestuurders.	  Hoewel	  dit	   een	  gezamenlijk	  
bestuur	  is,	  heeT	  ieder	  Fonds	  ook	  nog	   zijn	  eigen	  bestuurders.	  Onder	  de	  naam	  Toelagenfonds	  worden	  alle	  
inkomsten	   geïnd	   en	   wordt	   ook	   jaarlijks	   een	   geïntegreerde	   begro=ng	   en	   financieel 	   jaarverslag	  
gepresenteerd.

De	  Gezamenlijke	  Kas
Uit	  deze	  kas	  worden	  de	  algemene	  landelijke	  kosten	  betaald,	  zoals 	  het	  Landelijk	   Secretariaat	  in	  Den	  Haag,	  
de	   ondersteuning	   van	   landelijke	   ac=viteiten,	   de	   Landelijke	   Muziekgroep,	   de	   kosten	   van	   het	   Landelijk	  
Bestuur,	   de	   kosten	   voor	   het	   bewindsgebied,	   de	   kosten	   voor	   de	   vergaderingen	   van	   de	   Synode	   en	   de	  
jaarlijkse	  bijdrage	  aan	  de	  interna=onale	  beweging	   (The	  Founda=on).	  In	  deze	  kas	  gaat	   jaarlijks	  een	  bedrag	  
van	  €	  130.000	  om.	  De	  gemeenten	  brengen	  de	  middelen	  voor	  de	  Gezamenlijke	  Kas	  bijeen.	  De	  Gezamenlijke	  
Kas	  wordt	  beheerd	  door	  het	  Landelijk	  Bestuur.

Beeld	  van	  de	  hel	  en	  de	  hemel
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De	  Founda=on
In	  de	  s=ch=ng	  Founda=on	  The	  Chris=an	  Community	  (Interna=onal),	  kortweg	  de	  Founda=on	  genoemd,	  is	  
het	  interna=onale	  werk	  van	  de	  Christengemeenschap	  ondergebracht.	  De	  Founda=on	  houdt	  kantoor	  in	  
Berlijn.	  
De	  belangrijkste	  uitgaven	  van	  de	  Founda=on	  zijn:
-‐	  kosten	  voor	  de	  leden	  van	  de	  Kring	  van	  Zeven*	  en	  de	  daarbij	  behorende	  ac=viteiten;
-‐	  kosten	  voor	  de	  opbouw	  en	  het	  onderhoud	  van	  het	  archief	  van	  de	  Christengemeenschap;
-‐	  kosten	  voor	  de	  ondersteuning	  van	  het	  werk	  van	  de	  Christengemeenschap	  in	  uitbreidingsgebieden,	  kosten	  
voor	  de	  eerste	  uitzending	  en	  interna=onale	  verhuiskosten;
-‐	  noodhulp;
-‐	  kosten	  van	  het	  Execu=ve	  CommiYee	  en	  kantoorkosten	  Berlijn;
-‐	  bijdragen	  aan	  de	  seminaries	  in	  StuYgart,	  Hamburg	  en	  Spring	  Valley.
Ons	  bewindsgebied	  draagt	  naar	  vermogen	  bij.	  Het	  budget	  voor	  de	  Founda=on	  bedraagt	  jaarlijks	  één	  
miljoen	  euro.	  Het	  penningmeestersoverleg*	  en	  de	  Landelijke	  Raad*	  krijgen	  jaarlijks	  de	  jaarrekening	  van	  de	  
Founda=on	  met	  een	  korte	  Nederlandse	  samenvadng,	  zodat	  de	  informa=e	  bij	  iedere	  gemeente	  beschikbaar	  
is.

Het	  Huizenfonds
In	  het	  Huizenfonds	  zijn	  de	  huizen	  ondergebracht,	  die	  bestemd	  zijn	  voor	  de	  huisves=ng	  van	  geestelijken.	  De	  
huizen	  zijn	  eigendom	  van	  het	  kerkgenootschap.	  Het	  beheer	  van	  het	  huizenfonds	  berust	  bij	  het	  Landelijk	  
Bestuur*.	  De	  huizen	  vormen	  een	  belangrijk	  bezit	  van	  de	  Christengemeenschap	  waar	  zorgvuldig	  mee	  wordt	  
omgegaan.	  De	  middelen	  zijn	  in	  het	  verleden	  bijeengebracht	  door	  schenkingen	  en	  leningen	  van	  leden	  en	  
belangstellenden	  van	  de	  Christengemeenschap.	  De	  middelen	  voor	  de	  exploita=e	  komen	  grotendeels	  uit	  de	  
huuropbrengsten;	  voor	  het	  kopen	  van	  een	  nieuw	  huis	  wordt	  meestal	  geld	  geleend	  uit	  landelijke	  middelen.	  
Bij	  verkoop	  van	  het	  huis	  wordt	  weer	  ingelost	  op	  openstaande	  leningen.

De	  Liquiditeitspool
In	  de	  Liquiditeitspool	  zijn	  de	  reserves	  van	  de	  verschillende	  gemeenten,	  instellingen	  en	  fondsen	  van	  de	  
Christengemeenschap	  ondergebracht.	  Het	  Landelijk	  Bestuur*	  beheert	  de	  Liquiditeitspool	  en	  kan	  uit	  deze	  
pool	  ook	  leningen	  verstrekken	  ten	  behoeve	  van	  de	  Christengemeenschap.	  De	  gelden	  zijn	  ondergebracht	  bij	  
de	  zogenaamde	  groene	  banken	  (ASN	  en	  Triodos).	  Ook	  par=culieren	  kunnen	  in	  deze	  pool	  hun	  financiële	  
middelen	  onderbrengen,	  mits	  een	  voldoende	  loop=jd	  kan	  worden	  gegarandeerd.	  De	  landelijk	  
penningmeester	  of	  het	  Landelijk	  Secretariaat	  kunnen	  hierover	  verdere	  inlich=ngen	  geven.

Land	  en	  Bosch
Het	  conferen=eoord	  Land	  en	  Bosch	  was	  eigendom	  van	  de	  Christengemeenschap	  en	  is	  in	  2007	  verkocht	  aan	  
Natuurmonumenten.	  Na	  de	  vereffening	  van	  openstaande	  kosten	  is	  het	  beschikbare	  kapitaal	  in	  overleg	  met	  
de	  Landelijke	  Raad	  in	  drie	  gelijke	  delen	  gesplitst,	  te	  weten	  een	  deel	  schenkingen,	  een	  deel	  leningen	  en	  een	  
deel	  projecten.	  Alle	  onderdelen	  zijn	  beschikbaar	  voor	  na=onale	  of	  interna=onale	  aanvragen.	  Sinds	  2007	  is	  
hiervan	  ruim	  gebruik	  van	  gemaakt.	  Over	  de	  besteding	  van	  de	  middelen	  rapporteert	  het	  Landelijk	  Bestuur	  
jaarlijks	  in	  het	  penningmeesteroverleg	  en	  de	  Landelijke	  Raad.	  Ook	  dit	  kapitaal	  is	  ondergebracht	  bij	  een	  van	  
beide	  groene	  banken.
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Wijze	  waarop	  gelden	  in	  de	  Toelagenkas	  komen

Regelma=ge	  of	  maandelijkse	  bijdragen
De	  regelma=ge,	  meest	  maandelijkse,	  bijdragen	  van	  de	  leden	  en	  belangstellenden	  vormen	  het	  grootste	  deel	  
van	  de	  benodigde	  geldelijke	  middelen.	  Iedereen	  is	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  het	  vaststellen	  van	  de	  eigen	  
bijdrage.	  Er	  worden	  geen	  bedragen	  voorgeschreven.	  De	  meeste	  gemeenten	  hebben	  een	  financiële	  folder	  
waarin	  hier	  verder	  op	  ingegaan	  wordt	  en	  waar	  in	  veel	  gevallen	  ook	  richtbedragen	  worden	  genoemd.	  Deze	  
richtbedragen	  zijn	  slechts	  een	  indica=e	  en	  niet	  meer	  dan	  dat.	  Bij	  het	  vaststellen	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  
kunnen	  de	  volgende	  gezichtspunten	  een	  hulp	  bieden.

1.	  De	  eigen	  leefomstandigheden
Naast	  de	  financiële	  mogelijkheden	  speelt	  ook	  het	  belang	  dat	  men	  aan	  de	  Christengemeenschap	  in	  zijn	  
persoonlijke	  leven	  toekent	  een	  belangrijke	  rol.

2.	  De	  persoonlijke	  verantwoordelijkheid
Uit	  hoofde	  van	  hun	  lidmaatschap	  hebben	  de	  leden	  de	  verantwoordelijkheid	  op	  zich	  genomen	  om	  naar	  
vermogen	  de	  financiële	  middelen	  bijeen	  te	  brengen.	  Belangstellenden	  hebben	  een	  andere	  verhouding	  tot	  
de	  gemeente	  en	  daarom	  ook	  een	  andere	  verantwoordelijkheid	  als	  het	  gaat	  om	  het	  geven	  van	  een	  
financiële	  bijdrage.	  NieYemin	  is	  iedere	  gemeente	  ahankelijk	  van	  de	  totale	  geldstroom	  van	  leden	  en	  
belangstellenden.

3.	  De	  behoeTe	  van	  de	  gemeente
Op	  de	  gemeenteavonden	  en	  via	  de	  gemeenteberichten	  wordt	  regelma=g	  duidelijk	  gemaakt	  welke	  
behoeTen	  en	  verplich=ngen	  de	  gemeente	  ieder	  jaar	  weer	  heeT.	  Niet	  alle	  leden	  en	  belangstellenden	  zijn	  in	  
staat	  de	  benodigde	  bijdrage	  te	  leveren.	  Bij	  de	  vaststelling	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  is	  het	  goed	  dit	  in	  het	  
bewustzijn	  mee	  te	  dragen.	  Een	  bijdrage	  naar	  draagkracht	  en	  inzicht	  in	  de	  financiële	  situa=e	  van	  de	  
gemeente	  of	  het	  bewindsgebied	  is	  dan	  ook	  wenselijker	  dan	  zich	  vast	  te	  leggen	  op	  percentages.

4.	  De	  behoeTen	  die	  via	  de	  gemeente	  bekend	  worden	  gemaakt	  op	  na=onaal	  en	  interna=onaal	  niveau.
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Collecten	  en	  andere	  bijdragen
Na	  afloop	  van	  de	  diensten	  en	  bijeenkomsten	  wordt	  regelma=g	  gecollecteerd	  voor	  de	  kosten	  van	  de	  
lopende	  huishouding.	  Naast	  de	  regelma=ge	  bijdragen	  en	  collecten	  kan	  een	  individueel	  beroep	  dat	  men	  op	  
de	  Christengemeenschap	  doet,	  aanleiding	  zijn	  een	  extra	  bijdrage	  te	  doen	  voor	  de	  gemeentekas.	  Veelal	  
betreT	  het	  de	  sacramenten	  van	  doop,	  jeugdwijding,	  huwelijkswijding,	  biecht	  en	  stervenswijding.	  Bijdragen	  
voor	  sacramenten	  nu	  betekenen	  dat	  deze	  sacramenten	  ook	  in	  de	  toekomst	  voor	  anderen	  beschikbaar	  zijn	  
en	  blijven.	  Ook	  kan	  worden	  bijgedragen	  bij	  bijzondere	  omstandigheden	  zoals:
-‐	  kerkbouw
-‐	  grote	  repara=es
-‐	  aankoop	  van	  bouwpercelen	  voor	  gemeentelijke	  doeleinden
-‐	  orgelbouw	  of	  aanschaf	  van	  muziekinstrumenten
-‐	  inrich=ng	  van	  de	  kerk	  of	  aanschaf	  van	  een	  altaarschildering
-‐	  bijzondere	  ac=es	  of	  ini=a=even

ANBI	  status
De	  financiële	  bijdragen	  aan	  de	  Christengemeenschap	  worden	  door	  de	  belas=ngdienst	  aangemerkt	  als	  giTen	  
en	  schenkingen	  aan	  een	  Algemeen	  Nut	  Beogende	  Instelling	  (ANBI).	  Op	  grond	  daarvan	  zijn	  de	  financiële	  
bijdragen	  aTrekbaar	  voor	  de	  inkomstenbelas=ng.	  Het	  maakt	  daarbij	  niet	  uit	  of	  men	  schenkt	  aan	  een	  
gemeente	  of	  een	  instelling,	  zoals	  bijv.	  het	  Opleidingsfonds.	  Hierbij	  heeT	  de	  schenker	  wel	  te	  maken	  met	  een	  
drempelinkomen:	  ongeveer	  1%	  van	  het	  belastbaar	  inkomen	  komt	  niet	  voor	  aTrek	  in	  aanmerking.

Periodieke	  giTen
Daarnaast	  kan	  men	  overwegen	  om	  te	  schenken	  in	  de	  vorm	  van	  periodieke	  giTen.	  De	  schenking	  van	  
periodieke	  giTen	  moest	  tot	  en	  met	  2013	  via	  een	  notariële	  akte	  vastgelegd	  zijn.	  Vanaf	  2014	  behoeT	  dit	  niet	  
meer;	  er	  kan	  een	  directe	  overeenkomst	  tussen	  de	  schenker	  en	  de	  gemeente	  van	  de	  Christengemeenschap	  
opgesteld	  worden.	  Er	  is	  een	  apart	  formulier	  voor	  deze	  nieuwe	  vorm	  van	  schenken	  gemaakt.	  Dit	  formulier	  
kan	  van	  de	  website	  van	  de	  Christengemeenschap	  gedownload	  worden.
Periodieke	  giTen	  zijn	  volgens	  de	  wet	  giTen	  in	  de	  vorm	  van	  vaste	  en	  gelijkma=ge	  periodieke	  uitkeringen.	  
Deze	  periodieke	  giTen	  zijn	  volledig	  aTrekbaar	  voor	  de	  inkomstenbelas=ng,	  zonder	  drempelinkomen.	  
Voorwaarde	  is	  dat	  de	  schenker	  deze	  giT	  voor	  minimaal	  vijf	  jaar	  toezegt.	  Als	  de	  schenker	  om	  bepaalde	  
redenen	  zijn	  toezegging	  niet	  vijf	  jaar	  lang	  kan	  nakomen,	  blijT	  de	  volledige	  aTrekbaarheid	  bestaan	  voor	  de	  
jaren	  dat	  er	  betaald	  is.	  U	  kunt	  de	  regelgeving	  nalezen	  op	  de	  website	  van	  de	  belas=ngdienst.
Ahankelijk	  van	  het	  inkomen	  en	  leeTijd	  ontvangt	  men	  tussen	  de	  18,35%	  tot	  52%	  van	  de	  jaarlijkse	  uitkering	  
(giT)	  terug.	  Voor	  een	  niet-‐AOW’er	  met	  een	  bruto	  maandinkomen	  vanaf	  ca.	  €	  1500	  is	  dit	  minimaal	  42%.	  In	  
dit	  voorbeeld	  kan	  de	  bijdrage	  met	  72%	  (!)	  verhoogd	  worden	  zonder	  dat	  dit	  de	  schenker	  uiteindelijk	  meer	  
kost.	  

Hoe	  worden	  gelden	  uit	  de	  Toelagenkas	  verdeeld	  over	  de	  ac>eve	  geestelijken	  (rode	  kring)	  en	  de
	  geestelijken	  in	  ruste	  (groene	  kring)
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Legaten
Het	  is	  mogelijk	  om	  via	  testamentaire	  beschikking	  legaten	  aan	  de	  Christengemeenschap	  toe	  te	  kennen	  of	  de	  
Christengemeenschap	  als	  erfgenaam	  aan	  te	  wijzen	  (zie	  ook	  de	  website	  hYp://
www.christengemeenschap.nl/nalatenschap/).	  Legaten	  en	  erfla=ngen	  aan	  de	  Christengemeenschap	  vallen	  
onder	  een	  laag	  belas=ngtarief.	  Ook	  kunt	  u	  bij	  deze	  vormen	  van	  schenking	  of	  erfla=ng	  zelf	  een	  bestemming	  
aangeven.	  Gedacht	  kan	  worden	  aan	  de	  Toelagenkas,	  de	  Oudedagsvoorziening,	  het	  Opleidingsfonds	  of	  het	  
Voorzieningsfonds	  (zie	  aldaar).	  De	  Christengemeenschap	  is	  vrijgesteld	  van	  het	  betalen	  van	  belas=ng	  over	  
nalatenschappen.	  De	  nalatenschap	  aan	  ons	  kerkgenootschap	  komt	  dus	  geheel	  ten	  goede	  aan	  de	  
doelstellingen	  waarvoor	  de	  Christengemeenschap	  zich	  inzet.	  Een	  en	  ander	  dient	  wel	  besproken	  te	  worden	  
met	  een	  notaris.

S=ch=ng	  Voorzieningsfonds	  voor	  de	  geestelijken	  van	  de	  Christengemeenschap	  in	  Nederland
De	  s=ch=ng	  maakt	  geen	  onderdeel	  uit	  van	  het	  kerkgenootschap,	  maar	  is	  wel	  nauw	  verwant	  aan	  de	  
doelstellingen	  van	  de	  Christengemeenschap.	  De	  s=ch=ng	  heeT	  ook	  een	  ANBI	  status.	  Meer	  informa=e	  over	  
de	  s=ch=ng	  is	  te	  vinden	  op:	  hYp://www.christengemeenschap.nl/algemeen/voorzieningsfonds/
Het	  doel	  van	  het	  Voorzieningsfonds	  is	  om	  financiële	  tegemoetkomingen	  of	  materiële	  steun	  te	  geven	  aan	  de	  
geestelijken	  van	  de	  Christengemeenschap	  in	  Nederland	  en	  Vlaanderen,	  die	  lid	  zijn	  van	  de	  synode	  of	  dit	  
geweest	  zijn,	  of	  hun	  gezin,	  en	  wel:
- in	  geval	  van	  incidentele	  uitgaven	  door	  de	  geestelijken,	  waarin	  niet	  anders	  kan	  worden	  voorzien;
- indien	  onkosten	  moeten	  worden	  gemaakt,	  die	  voortvloeien	  uit	  bijzondere	  omstandigheden;	  
- in	  geval	  van	  uitgaven	  in	  de	  persoonlijke	  behoeTesfeer	  van	  geestelijken	  en	  hun	  gezinsleden,	  die	  het	  voor	  
hun	  gebruikelijke	  uitgavenpatroon	  te	  boven	  gaan.

Het	  werk	  van	  het	  Voorzieningsfonds	  wordt	  uitsluitend	  gerealiseerd	  uit	  giTen	  en	  legaten	  van	  leden	  en	  
belangstellenden	  van	  de	  Christengemeenschap	  in	  Nederland	  en	  Vlaanderen	  en	  uit	  opbrengsten	  van	  rente	  
op	  banktegoeden.	  Ieder	  jaar	  wordt	  daartoe	  in	  de	  maand	  november	  een	  circulaire	  aan	  alle	  leden	  en	  
belangstellenden	  in	  Nederland	  en	  Vlaanderen	  gestuurd.

Informa=e
Het	  voorafgaande	  kan	  mogelijk	  aanleiding	  geven	  tot	  vragen	  zoals:	  wat	  is	  een	  benodigde	  bijdrage	  of	  hoe	  zit	  
de	  gemeentehuishouding	  in	  elkaar.	  Wat	  zijn	  de	  aandachtspunten	  in	  uw	  gemeente,	  zijn	  er	  richtbedragen	  
vastgesteld?	  Uiteraard	  kan	  de	  penningmeester	  van	  uw	  gemeente	  op	  al	  deze	  vragen	  antwoord	  geven.	  
Aarzelt	  u	  niet:	  hij	  of	  zij	  zal	  u	  graag	  te	  woord	  staan.	  Meer	  informa=e	  over	  de	  Christengemeenschap	  en	  de	  
gemeenten	  kunt	  u	  ook	  vinden	  op	  de	  website	  van	  de	  Christengemeenschap:	  www.christengemeenschap.nl

* In	  dit	  document	  zijn	  onderdelen	  of	  instellingen	  van	  de	  Christengemeenschap	  genoemd	  die	  niet	  verder	  
uitgelegd	  worden.	  Deze	  zijn	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  statuten	  van	  de	  Founda=on,	  de	  statuten	  van	  het	  
kerkgenootschap,	  de	  reglementen	  van	  de	  zelfstandige	  instellingen	  of	  het	  reglement	  van	  uw	  gemeente.	  De	  
statuten	  en	  reglementen	  zijn	  op	  te	  vragen	  bij	  het	  Landelijk	  Secretariaat.
* Het	  verslag	  van	  de	  besturenbijeenkomst	  2010,	  waaruit	  de	  illustra=es	  zijn	  overgenomen,	  is	  eveneens	  op	  te	  
vragen	  bij	  het	  Landelijk	  Secretariaat.

Secretariaat	  de	  Christengemeenschap
Groot	  Hertoginnelaan	  4
2517	  EG	  Den	  Haag
Tel:	  070-‐3451506
email:	  secretariaat@christengemeenschap.nl
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