Beleidsplan 2017 – 2019
1. Inleiding
Het kerkgenootschap Evangelie Gemeente Grace Ministries, stichting en Grace Ministries zijn
door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het
belangrijkste voordeel is het mogen ontvangen van belastingaftrekbare giften. Om haar
ANBI-status te behouden moet de instelling voldoen aan een aantal wettelijk verplichtingen
waaronder het hebben van een actueel beleidsplan.
Volgens de website van de belastingdienst is dit “een document dat inzicht geeft in de manier
waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan
zijn. Het plan moet inzicht geven in:
-

de werkzaamheden die de instelling verricht,

-

de manier waarop de instelling geld wil werven,

-

het beheer van het vermogen van de instelling,

-

de besteding van het vermogen van de instelling.”

(http://www.belastingdienst.nl/variabel/niet_commerciele_organisaties/niet_commerciele_org
anisaties-09.html#P102_9950, extractiedatum: 24 januari 2012)
2. Beleidsplan Evangelie Gemeente Grace Ministries 2017-2019.
Evangelie Gemeente Grace Ministries (hierna: de gemeente) is een plaatselijk
kerkgenootschap van charismatisch-evangelische signatuur dat de verkondiging van het
evangelie in de breedste zin van het woord beoogt. De gemeente is gevestigd te Alkmaar.
Haar statutaire doelstelling luidt: “De gemeente heeft ten doel: ten eerste de navolging van
Jezus Christus in karakter, kracht en kennis en ten tweede het uitvoeren van zijn
zendingsbevel in haar generatie.”
De gemeente tracht haar statutair doel gestalte te geven door middel van:
a. erediensten,
b. kindernevendiensten,
c. evangelisatiediensten,
d. bidstonden,
e. bijbelstudiegroepen (huisbijeenkomsten),
f. mannen- en vrouwenbijeenkomsten,
g. sociale activiteiten,
h. conferenties,
i. trainingen,
j. concerten,
k. pastorale hulpverlening en
l. soortgelijke activiteiten.

De gemeente verwerft het merendeel van haar fondsen door middel van vrijwillige financiële
bijdragen (giften) van haar leden, gasten en andere betrokkenen, alsmede door erfstellingen,
legaten en opbrengsten uit non-profit activiteiten. Voor sommige trainingen wordt cursusgeld
geheven ter bestrijding van de ontwikkelings-, materiaal- en overige kosten. Voor sommige
concerten wordt een toegangsprijs gerekend. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan
het algemene budget van de gemeente.
Het beheer van het vermogen van de instelling is ondergebracht in stichting Grace Ministries
die de giften ontvangt en besteedt. Het stichtingbestuur heeft eindverantwoordelijkheid in
deze.
De besteding van het vermogen richt zich in hoofdzaak op het betalen van de faciliteiten zoals
huur, energie, kantoorartikelen etc. die voorwaardenscheppend zijn voor de bovengenoemde
activiteiten. Wanneer de giften en het ledenaantal dit rechtvaardigen zal de senior pastor een
honorarium van het kerkgenootschap ontvangen ten einde een fulltime inzet voor het
kerkgenootschap te bewerkstelligen.
2. Beleidsplan stichting Grace Ministries 2014-2016.
Stichting Grace Ministries (hierna: de stichting) is het rechtslichaam waardoor het te Alkmaar
gevestigde kerkgenootschap Evangelie Gemeente Grace Ministries (hierna: de gemeente) haar
geldelijke en andere stoffelijke middelen beheert. Gegeven dit feit, zijn de activiteiten waardoor
de stichting haar statutair doel gestalte tracht te geven gelijk aan die van de gemeente
a. erediensten,
b. kindernevendiensten,
c. evangelisatiediensten,
d. bidstonden,
e. Bijbelstudiegroepen (huisbijeenkomsten),
f. mannen- en vrouwenbijeenkomsten,
g. sociale activiteiten,
h. conferenties,
i. trainingen,
j. concerten,
k. pastorale hulpverlening en
l. soortgelijke activiteiten.
De stichting verwerft het merendeel van haar fondsen door middel van vrijwillige financiële
bijdragen (giften) van haar leden en gasten van de gemeente en anderen die zich betrokken
weten bij de gemeente en haar stichting, alsmede door erfstellingen, legaten en opbrengsten
uit non-profit activiteiten. Voor sommige trainingen wordt cursusgeld geheven ter bestrijding
van de ontwikkelings-, materiaal- en overige kosten. Voor sommige concerten wordt een
toegangsprijs gerekend. Een eventueel batig saldo komt ten goede aan het algemene budget
van de gemeente.
Het beheer van het vermogen van de instelling ligt bij het stichtingbestuur, dat
eindverantwoordelijkheid heeft in deze.

De besteding van het vermogen richt zich in hoofdzaak op het betalen van de faciliteiten zoals
huur, energie, kantoorartikelen etc. die voorwaardenscheppend zijn voor de bovengenoemde
activiteiten. Wanneer de giften en het ledenaantal dit rechtvaardigen kan gekozen worden
voor het in dienst nemen van een sekretaris, boekhouder, evangelist, kinderpastor of muzikant
of andere functionaris.

