De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap
behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Raalte en haar diaconie.
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Telefoonnummer
RSIN/Fiscaalnummer:

Protestantse gemeente te
Raalte
0572-354729
002.644.678

E-mail:

scriba@pknraalte.nl

Plaats:
Postadres:
Postcode:

Raalte
De Plas 8
8102 CS

De Protestantse gemeente te Raalte is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2
artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1
kerkorde).
De Protestantse gemeente Raalte is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

B. Samenstelling bestuur.
De Protestantse Gemeente Raalte wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit
ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen -kerkrentmeester en diakenen) die worden
afgevaardigd door de gemeente. Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van
verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. De
penningmeesters van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen worden
benoemd door de Algemene Kerkenraad. Informatie over de Bestuurssamenstelling van de
Protestantse Gemeente Raalte is op deze website opgenomen onder het menublokje
‘Kerkenraad’.
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Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de
begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel
de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Gemeente Raalte wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke
kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de
manier van handelen en spreekt, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.
De gemeente maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid
en politieke voorkeur. Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is.
Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.
De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Raalte en de
buurtdorpen door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de
samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor wat God gemaakt
heeft.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Gemeente Raalte is een kerk met een brede oriëntatie waarbij een
sterke nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenteleden en waarbij
verschillen in geloofsopvatting samenbindend moeten werken.
De Protestantse Gemeente Raalte probeert als Geloofsgemeenschap inhoud te geven
aan haar uitgangspunten, dat is leven uit en getuigen van het geloof in God en Jezus
Christus, geïnspireerd door de Heilige Geest. Ze doet dat vanuit het besef dat ze haar
wortels in het verleden heeft, maar een open oog moet hebben voor de in het heden en
de toekomst besloten vragen.
De Protestantse Gemeente te Raalte wil een kerk zijn, die midden in de gemeenschap
staat en vanuit de Joods-christelijke traditie ruimte geeft aan verschillende
geloofsbelevingen. Een kerk waar je erkenning en herkenning vindt van je geloof. Een
kerk waar respect getoond wordt voor verschillende opvattingen en waar zorg en
aandacht voor elkaar belangrijk zijn; met een open deur voor mensen die zoekende zijn.
Een kerk die niet de ogen sluit voor de realiteit dat de kerk een minder vanzelfsprekende
positie heeft in het leven van gelovige mensen. Daar waar mensen de geborgenheid van
de kerk nog steeds wel zoeken wil die kerk toegankelijk blijven in de verwachting dat
men die geborgenheid ook daadwerkelijk kan vinden.
De kerk wil herkenbaar zijn middels de drie aspecten vieren, dienen en leren.
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E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk
werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in
Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
Op onze website www.pknraalte.nl wordt de actuele ‘AGENDA’ gepubliceerd met alle activiteiten.
Onder het menuknopje ‘APP’ wordt het winterprogramma gepresenteerd.
De vele activiteiten worden niet alleen op de website, maar ook via het kerkblad De Wegwijzer
gepubliceerd.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges,
waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de
financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording
af aan de Algemene Kerkenraad, deze wordt verkort gepubliceerd en kenbaar gemaakt aan de
gemeente.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Het in goede staat van
onderhoud houden van het monumentale kerkgebouw en het Annahuis wordt planmatig
uitgevoerd. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
De begroting wordt jaarlijks via de actie Kerkbalans kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
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Baten en Lasten kerkelijke gemeente
begroting
2018

rekening

rekening

2017

2016

baten
Opbrengsten uit
bezittingen

€
€

86.250
170.400

€
€

94188
172.274

€
€

88.162
180.959

€
Totaal baten €

4.850
261.500

€
€

5.504
271.967

€
€

6.511
275.632

119.375 €

109.516

€

122.942

Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige
bijdragen van derden

lasten
Bestedingen Pastoraat
(predikant en kerkelijk
werkers) incl. jeugdwerker
Bestedingen Kerkdiensten,
catechese en
gemeentewerk
Bijdragen aan andere
organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke
gebouwen (inclusief
afschrijving)
Salarissen (koster,
organist e.d.)
Lasten beheer en
administratie, bankkosten
en rente
Lasten overige
eigendommen en
inventarissen

€
€

7.750

€

9.130

€

5.701

€

9.000 €

8.861

€

9.008

€

61.000

€

61.627

€

71.247

€

45.750 €

44.278

€

47.848

€

12.400 €

10.726

€

10.579

€
Totaal lasten €

5.000 €
260.275 €

6.160
250.298

€
€

5.467
272.792

21.669

€

2.840

Resultaat (baten lasten) €

1.225

€

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze kerkelijke
gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van kerkelijke gebouwen, landerijen en
geldmiddelen. Dit is in het verleden soms nagelaten aan de gemeente met een specifieke
bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de
gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen
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inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en
eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden
de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen,
benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en
verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.
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