ANBI-transparantie van de Havenkerk, Nederlands Gereformeerde Kerk te Den
Haag - centrum
A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer
(facultatief):
RSIN:
KVK NGK
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Nederlands Gereformeerde kerk te Den HaagCentrum, de Havenkerk
06 30885785
816066358
30277791
www.dehavenkerk.nl
scriba@dehavenkerk.nl
Om en Bij 116
2513 XP
Den Haag

De Havenkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken
in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de
zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek
en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder meer
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: www.ngk.nl/aks
De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. 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 Havenkerk.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad naast de predikant 3
leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het kerkteam is samen met de penningmeester 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.
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C. Doelstelling/visie.
De Havenkerk maakt deel uit van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit is een gereformeerd
kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke
Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan.
De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de
Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en
verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en
opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands
Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast
psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende
aandacht voor het werk van de heilige Geest.
De Havenkerk is in 2005 ontstaan als een missionaire gemeente in de Haagse Schilderswijk en
is betrokken op de buurt. De Havenkerk is daarmee een ontmoetingsplek van mensen uit
verschillende culturen en sociaal maatschappelijke achtergronden. Het verlangen is om samen te
vieren wat God doet in ons midden.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
www.ngk.nl/beleidsplan
De Havenkerk staat in de Haagse Schilderswijk. Dit is een kleurrijke buurt. Volgens de gegevens
van de gemeente Den Haag wonen er ongeveer 35.000 mensen in de wijk. De achtergrond van
de inwoners is zeer divers. Slechts een 8 % van de wijkbewoners is van Nederlandse afkomst.
Wat verder opvalt is dat de sociale status van de buurt erg laag is en dat er relatief veel kinderen
wonen in de wijk. Dat de Schilderswijk is aangewezen als één van de 40 ‘krachtwijken’ in
Nederland hoeft niet te verbazen.
In een nota ruimtelijk beleid ten aanzien van de Schilderswijk wordt de buurt gezien als een buurt
die nauw verbonden is aan het centrum. De gemeente Den Haag ziet zulke buurten als een
ontmoetingsplaats van verschillende werelden. Door bezuinigingen worden verschillende plekken
van samenkomen als buurthuizen en bibliotheek gesloten. Het gevaar is dat daardoor de
‘ontmoeting van verschillende werelden’ vooral een zaak is van economisch sterken en sociaal
zwakkeren daar niet in meekomen. De kerk kan een belangrijke rol spelen om ‘kansrijke’ en
‘kansarme’ mensen met elkaar te verbinden. In de bijbel wordt op prachtige wijze gesteld dat
binnen de christelijke gemeente geen sprake is van ‘Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen
of vrouwen’ maar dat allen één zijn in Christus. Zo zien we ons als kerk geroepen om wat
gedeeld is in de wereld samen te brengen. De Havenkerk wil in de Schilderswijk een plek zijn
waar mensen van verschillende etnische afkomst (‘Joden en Grieken’), verschillende sociaal
economische status (‘slaven en vrijen’), mannen en vrouwen, jongeren en ouderen elkaar kunnen
ontmoeten.
De Havenkerk heeft verschillende activiteiten gericht op de buurt in de Open Hof. Deze
activiteiten worden gedragen door de vrijwilligers uit de kerk aangevuld met een aantal
vrijwilligers uit verschillende Haagse kerken die verbonden zijn aan stichting de Open Hof. Door
de groei van de contacten is steeds meer druk op de vrijwilligers gekomen. Het is niet alleen het
aantal mensen dat gebruik maakt van het aanbod van de Open Hof, maar vrijwilligers krijgen
daardoor ook te maken met complexe maatschappelijke en psychische problematiek.
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Deskundige ondersteuning is daarbij welkom. Wijkpastoraat wordt daarom aangestuurd door een
betaalde pastoraal werker, sporten met jongeren in de wijk is geleid door iemand die vanuit
Athletes in Action verbonden was aan de Havenkerk. Via de organisatie OM zijn mensen in de
kerk die tot doel hebben verbinding te leggen met moslims in de buurt. Deze professionele
werkers vormen een goede ondersteuning van de vrijwilligers die in de Havenkerk actief zijn.
Tevens is er de mogelijkheid om mensen met maatschappelijke problematiek door te verwijzen
naar de maatschappelijk werker van Cardia die één dag per week zitting houdt in de Open Hof.
Via het maatschappelijk werk kunnen mensen eventueel doorverwezen worden naar andere
hulpverlenende instanties.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken:
www.ngk.nl/nga.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
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 aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het zogeheten ‘kerkteam’. Het
kerkteam bestaat uit een voorzitter, een coördinator erediensten, een coördinator wijkwerk, een
coördinator kinderen- en jeugd, een coördinator beheer en de predikant.
Een overzicht van activiteiten is te vinden op de website van de kerk.
Vanuit de Havenkerk zijn pioniersplekken ontstaan in de Rivierenbuurt (het Havenlicht) en in
samenwerking met de PKN Den Haag in Transvaal (Hoopvol Transvaal)

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 of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

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.
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De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en lasten over verslagjaar: 2020
begroting

Rekening

rekening

2020

2020

2019

baten kerk
€

33

€

45.785

€

38.379

€

84.197

€
69
€ 42.650
€ 51.112
€ 93.831

€ 69.000

€

68.433

€ 72.191

€ 4.000
€ 6.000
€ 2.000
€ 4.700
€ 26.500
€ 2.500

€

1.674

€

3.278

totaal lasten (b)
Resultaat kerk (totaal a-b)

Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden
totaal baten (a)

€
34
€ 45.000
€ 50.150
€ 95.184

lasten kerk
Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker)
Bestedingen kerkdiensten, catechese en
gemeentewerk
Besteding buurtwerk
Bijdrage diaconaat
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€
€

3.763
6.129

€

4858

€

26.269

€

1.712

€ 4.510
€ 26.000
€
812

€ 114.700

€ 106.224

€ 113.405

€ 19.516 -

€ 22.027 -

€ 19.573 -

baten diaconie
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

€

5.428

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

4.064

€

9.492

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

€

4.168

Bestedingen hulpverlening regio/landelijk

€

255

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

€

6.064

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

225

totaal baten (c)
lasten diaconie

totaal lasten (d)

€ 10.712

Resultaat diaconie (totaal c-d)

€ 1.220 -
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Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen 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 huur, onderhoud,
energie, belastingen en verzekeringen) 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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