Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Alive and Well Ministries

Nummer Kamer van
Koophandel

3 2 1 6 4 0 4 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

De Hank 29, Leusden

Telefoonnummer

0 3 3 2 5 8 4 9 2 1

E-mailadres

info@alive-and-well.org

Website (*)

www.alive-and-well.org

RSIN (**)

8 2 1 6 8 2 2 1 0

Naam landelijke
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

IB 116 - 1Z*2FOL

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur bestaat uit vier bestuursleden, waaronder een voorzitter, secretaris en
penningmeester.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

artikel 2a-1 Statuten: De vzw heeft ten doel:
a.
het verkondigen van de volle boodschap van het heil, dat wil zeggen:
het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord
van God, met alle haar ter beschikking staande middelen, in
België, Nederland en andere landen van de wereld;
b.
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

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 werkzaamheden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

1. Ondersteuning van Alive and Well Church, Genk, België. Oprichters zijn tevens de
kerkleiders aldaar.
2. Verzorgen van de Video zending (streaming van de kerkdiensten in Genk).
3. Het opzetten van series van trainingen en toerustingen, bijvoorbeeld op
avonden of op zaterdagen, waarbij mensen ook praktische training
krijgen over allerlei aspecten van het Christelijk leven (en zending in brede zin van het
woord).
4. Video opname scholen en trainingen, om die via YouTube en United7.TV platform
beschikbaar te maken.
5. Prediking in kerken.
6. Gebedsbediening, wat onder meer inhoudt dat er voor mensen wordt
gebeden, waardoor situaties in hun levens veranderen.
7. Korte zendingsreizen naar ondermeer Roma's in landen als Servië, Macedonië. dit
wordt gedaan met teams die getraind worden (zie 3).
8. Activiteiten voor eenheid onder kerken/kerkleiders

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

1. Giften
2. Vergoedingen
3. Inschrijvingen (trainingen, live of video)
4. Geringe verkoop van eigen boeken
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Het enige vermogen bestaat uit het kleine positieve saldo bij de Rabobank in
Nederland.
De gelden worden gebruikt om de voornoemde doelstellingen te bekostigen, om
vrijwilligersvergoedingen te betalen, doorstorten giften specifiek toegekend aan de
oprichters (voltijdse, niet bezoldigde uitvoerders van de doelstellingen) of aan Alive
and Well Church. 10% van de inkomsten wordt geschonken aan missionaire
instellingen met dezelfde doelstellingen. Giften die gegeven zijn als vrijwillige
vergoeding voor een spreekbeurt kunnen deels doorgestort worden aan de spreker,
één van de oprichters. In België wordt dit altijd als belastbaar inkomen opgegeven.

https://alive-and-well.org/anbi/

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

Er wordt aan één vrijwilliger al enige jaren een vrijwilligersvergoeding betaald.
Sinds 2021 is daar een tweede persoon bijgekomen.

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.

Door de crisis sinds begin 2020 zijn een aantal activiteiten beperkt geworden of
onuitvoerbaar (slechts enkele spreekbeurten, geen missie reis etc.).

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

1. Video opnames van een 20 sessies Online School, engelstalig, binnenkort
beschikbaar op United7.TV
2. Video opnames van een 20 sessies discipelschap serie voor nieuwgelovigen
(YouTube, United7.TV)
3. Sinds begin vorig jaar mede-voorzitten en het hosten van tweewekelijkse Zoom
meetings met nationale kerkleiders in België.
4. Veel op dit moment voornamelijk video-contacten met leiders in Belgie en
internationaal
5. Via Zoom diensten en bedieningen doen: Servië, Hong Kong, Canada, Nederland
etc.
6. Schrijven van nog ongepubliceerd materiaal.
7. De andere oprichtster is in 2019 de Destined to Reign vrouwen bediening in België
gaan leiden, met de vele contacten daarbij.
8. Gebedsbediening voor zieken
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 0

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

€

Bijdragen kerkleden

€

11753

€

€

12000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

9707

€

11000

Totaal baten

€

0

€

€

0

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

3666

€

€

3400

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

5368

€

€

6100

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

7143

€

€

7100

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

0

€

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

509

€

€

3000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

1388

€

€

2100

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

1072

€

1300

Totaal lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+
Resultaat

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.

€

0

+
€

0

(*) Optioneel, niet verplicht

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

0

Post 1 lasten: Vrijwillige vergoedingen voor spreekbeurten e.d. worden gebruikt om
zendeling/oprichter van de stichting te ondersteunen, en reiskostenvergoedingen..
Post 2 lasten: betaalde giften, doorgestort specifiek aan zendeling toegewezen giften.
Nb: zendelingen die de Stichting hebben opgericht en de doelstellingen uitvoeren.
Andere organen, diverse projecten
Post Salarissen: vrijwilligersvergoedingen. Geen loondienst.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

+

