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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

! Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

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.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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

RSIN (**)
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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).

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

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?

Zaily Arbona
De EGZ wil graag voor de wijk en de stad tot dienst zijn. In het bijzonder voor mensen binnen complexe sociale omstandigheden, te weten; mensen aan de rand van de samenleving, (ex) verslaafden, (ex) psychiatrische patiënten en vluchtelingen. Dit missionaire werk wordt uit gevoerd door een afstudeerteam van de opleiding pastoraal werk van de Christelijke Hogeschool in Ede (CHE) en gepassioneerde en gedreven missionair/diaconaal werkers en vrijwilligers met veel ideeën en passie voor de verschillende doelgroepen. Gemeenteleden worden ook bij deze activiteiten betrokken. Steun aan vluchtelingen uit het ACZ wordt geboden door middel van deelname aan de gemeente-activiteiten, vertaallessen, maatjes zijn en integratiehulp.
Praktische hulp in de wijk wordt op bescheiden schaal verleend aan mensen buiten de gemeente, zoals opruiming en ondersteuning.
Diaconie biedt praktische en financiële hulp, bij crisis situaties, schuldhulpverlening, uitdelen van kerstpakketten, bemiddelen bij praktische hulp.


Zaily Arbona
De inkomsten van de EGZ bestaan voor het grootste deel uit giften van gemeenteleden en bezoekers. Daarnaast uit subsidies. De overige inkomsten bestaan uit het verkoop van tweedehandsartikelen uit de eigen kringloopwinkel Twinkeltje. Deze is laaggeprijsd, ten dienste van de bewoners van het Waterkwartier in Zutphen.



03 van 04

! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

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

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

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.

Zaily Arbona
https://www.egzonline.nl/anbi-gegevens/

Zaily Arbona
https://www.egzonline.nl/anbi-gegevens/

Zaily Arbona
De uitgaven worden voor een groot deel besteed aan huisvesting (huur en gas, water en licht), activiteiten, Twinkeltje, onderwijsmateriaal, onkostenvergoedingen voor sprekers, maaltijden voor daklozen, giften voor projecten van zendelingen buiten Nederland (Albanië). Daarnaast zit een deel in de kosten in het salaris van onze betaalde medewerker. Diens taken zijn o.m. om pastorale zorg te verlenen aan mensen binnen en buiten de gemeente, om coördinator en gastheer te zijn voor diverse WelKom activiteiten en dit te leiden en te organiseren, zoals WelKom aan tafel en WelKom op de koffie.

Zaily Arbona
1.Alphacursus
2. Voedsel uitdelen
3. Samenkomsten op zondag
4. Kindersamenkomsten
5. Tienerwerk en jeugddiensten(ook voor jong volwassenen)
6. Gemeentekringen en themakringen
7. Kringloopwinkel t’ Winkeltje
8. Praktische Hulp bieden 
9. Gemeenteonderwijsavonden
10. Welkom op Koffie
11. Gebedswerk
12. Pastoraal werk binnen en buiten de kerk
13. Diaconie
14. Welkom aan tafel
15. Bijbellezen
16. Welkom creatief
17. Vluchtelingenwerk 
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" Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$ $ $

$

$

$

$ $

$ $

$ $

$

$

$ $

$ $

$ $ $

$

$

$

$ $

$ $

$ $

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

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

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.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan ! " worden ingevuld.

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

Zaily Arbona
https://www.egzonline.nl/anbi-gegevens/
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