CIO ANBI 2022 format – Rafaelgemeenschap Elburg
A - Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Rafaëlgemeenschap Elburg
Publieksnaam: Rafael Elburg
Kamer van Koophandel nummer: 84380594
RSIN: 818561026
Postadres: Rafaelgemeenschap Elburg, p/a Berkenlaantje 15, 8072 CZ Nunspeet
Email: elburg@rafael.nl

B - Samenstelling bestuur
De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een bestuur. In het bestuur
bevinden zich o.a. een statutair voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.
De statutair voorzitter is tevens voorganger.

C - Doelstelling en Visie
De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en
het uitdragen en onderwijzen van Bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis,
de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap
Rafaël Nederland.
De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het houden van openbare samenkomsten
Het organiseren van Bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten
Het organiseren van kinder- en jeugdwerk
Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie
Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening
Het verlenen van diaconale en pastorale hulp
Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met
soortgelijke of verwante doeleinden
En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in
overeenstemming met de doelstelling

Het werkgebied van de gemeenschap omvat met name de gemeente Elburg.

D - Beleidsplan dit jaar 6)
Voor de basis van ons beleidsplan wordt verwezen naar het beleidsplan van het landelijke
kerkgenootschap Rafaël Nederland. Zie de link:
https://rafael.nl/wp-content/uploads/2020/06/beleidsplan-RN-2020-versie-1.5-verkort.pdf
Het jaarlijkse beleidsplan van onze gemeenschap verandert per jaar niet wezenlijk, maar ontwikkelt
wel steeds mee met de ontwikkelingen binnen de gemeenschap zelf.

De slogan die we voor dit jaar hebben is: Eensgezind op zoek naar Gods heerlijkheid
Toen de tempel gebouwd was, vulde de Here God de tempel met Zijn heerlijkheid. Zo wil Hij ook
onze harten, tempels van de Heilige Geest, vullen. We hebben de indruk dat de Heer ons nu oproept
om te hergroeperen en samen onze ogen te richten op Jezus. Met elkaar vormen we het lichaam van
Christus en we zien er naar uit, dat de gemeente, Zijn lichaam, door de Geest gevuld wordt.
We geloven dat dit gebeurt wanneer we er eensgezind naar jagen om Hem te kennen: Eensgezind
zoeken naar Gods waarheid: dé Waarheid. Eensgezind zoeken naar Zijn hart en karakter. Eensgezind
naar Zijn heerlijkheid. Eensgezind komen in Zijn rust.

E - Beloningsbeleid
De gemeenschap maakt op dit moment gebruik van een voorzitter / voorganger op vrijwillige basis.
De overige bestuursleden verrichten hun werk ook onbezoldigd.

F - Verslag activiteiten vorig jaar
De vaste activiteiten die horen bij kerk zijn hebben op regelmatige basis het gehele jaar door
plaatsgevonden: samenkomsten, kinderwerk, Bijbelstudies, bestuursvergaderingen, etc.

G - Begroting dit jaar
Zie onder H de tabel met de verkorte staat van baten en lasten met o.a. de begroting.
Toelichting:
De begroting is op realistische verwachtingen gebaseerd, waarbij dus een tekort optreedt. Dit zal
vanuit de algemene reserve gecompenseerd worden.

H - Financiële jaarverslag vorig jaar
Zie in het document hiernaast de tabel met de verkorte staat van baten en lasten o.a. het financiële
jaarverslag.
Toelichting:
In 2021 is het exploitatieresultaat uitgekomen op een positief saldo van € 7.363. Dit bedrag zal
worden toegevoegd aan de algemene reserve.
De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering plaatsgevonden. De kascontrole commissie is akkoord
met de opgestelde jaarrekening. Tijdens de ledenvergadering is deze ook akkoord bevonden.

