
 



 

Beleidsplan 
 

 

Algemene gegevens 

 

Naam organisatie: Kerkgenootschap The River 

Publiekelijk ook bekend als: River Amsterdam Church 

 

KVK nummer: 58891293 

RSIN: 853226027 

 

Adres: Joop Geesinkweg 313 

1114 AB Amsterdam-Duivendrecht 

 

Telefoon: 020-3342010 

E-mail: info@riveramsterdam.com 

 

Bankgegevens: NL43 INGB 0006 2480 83 t.n.v. The River 

 

Het kerkgenootschap is opgericht op 13 oktober 2013. 

 

 

Doelstelling van The River: 

 

 Het vervullen van de Grote Opdracht; namelijk de verbreiding van het evangelie en de 

volken tot Zijn discipelen te maken. 

 

 Het bieden van een gezonde, lokale kerk, met toerusting dmv onderwijs, conferenties en 

trainingen, en een sterk outreach programma. 

 

 Het organisch groeien en uitzenden van andere bedieningen en kerken vanuit ons midden. 

 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

 

 

 



 

 

De hoofdlijnen van ons beleidsplan: 

 

Het Kerkgenootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 

 Het prediken en onderwijzen van het Woord van God 

 

 Het organiseren van diensten, conferenties, trainingen en bijbelscholen. 

 

 Het uitdragen van het Evangelie d.m.v. outreaches, samenkomsten en multimedia 

 

 Het ondersteunen van lokale kerken en ander evangelie werk in binnen- en buitenland 

 

 Het financieel ondersteunen van minderbedeelden in binnen en buitenland 

 

 

Activiteitenverslag 2020: 

 

The River Amsterdam 
 

In 2020 hebben we 95 samenkomsten gehouden waarin 199 mensen hun leven aan Jezus 

hebben gegeven. Mede daardoor hebben we 55 mensen mogen toevoegen als gemeenteleden 

en 28 mensen mogen dopen in water. 

 

Nieuw gebouw en studio 
 

2020 was een gek jaar vanwege de coronacrisis. Ook voor de kerk was het een uitdagende tijd, 

in het maken van moeilijke keuzes. In deze tijd waarin veel mensen geworsteld hebben met 

eenzaamheid, negatieve emoties, financiële spanningen, en ander leed, vonden wij het als 

kerkgenootschap belangrijk onze deuren open te houden en mensen de mogelijkheid te geven 

om rust en antwoorden te vinden in Gods aanwezigheid. Dit bracht de nodige uitdagingen met 

zich mee, maar achteraf gezien hebben we de mogelijkheid gehad veel mensen door situaties 

heen te slepen, en zou het er voor velen wellicht anders hebben uitgezien als de kerkdeuren 

dicht waren gebleven.  

 

Toen de pandemie net uitbrak en alles voor het eerst in Nederland op slot ging, hebben wij 

geïnvesteerd in nieuwe camera equipment. Ons toenmalige kantoorgebouw is in twee weken 

tijd omgetoverd tot een heuse studio van waaruit we de diensten live uitzonden met een klein 

live publiek erbij.  

 



 

In juni 2020 zijn we verhuisd naar onze nieuwe locatie op de Joop Geesinkweg 313, Amsterdam. 

Daar huurt kerkgenootschap The River van stichting Berea Amsterdam het gebouw voor de 

zondagen, en hebben we ook onze kantoorruimten, en de studio naartoe kunnen verhuizen. 

Tijdens de zomermaanden hebben we flink geïnvesteerd in het opknappen van het gebouw; 

nieuwe vloerbedekking, schilderwerk, nieuwe keuken, en een nieuwe, frisse inrichting van de 

koffie zaal. Deze plek biedt ons de ruimte om door te groeien, nieuwe mensen te bereiken, en de 

nodige support te verzamelen om uiteindelijk ons eigen gebouw aan te schaffen 

 

Outreach 
 

In alle outreaches samen in 2020 hebben onze teams met in totaal 4771 mensen mogen bidden 

op straat om Jezus te ontvangen als Heer. Dat betekent dat minstens 4771 mensen het 

evangelie gehoord hebben buiten de vier kerkmuren, dat is een massa evangelisatie 

bijeenkomst in Nederland! 

 

Conferenties 
 

We hebben gedurende het jaar twee krachtige conferenties gehouden. 

 

 De jaarlijks terugkerende Arise&Shine conferentie in januari.  

 Victory Week Conferentie in September met Bijbelschool ‘Graduation’ en om het nieuwe 

schooljaar af te trappen met alle nieuwe bijbelschool studenten. 

 

Bijbelschool 
 

In totaal hebben 115 studenten vanuit heel Nederland onze bijbelschool gevolgd in 2020.  

Met de nieuwe ruimte in het gebouw hebben we ook stappen vooruit kunnen maken met de 

bijbelschool. Zo hebben we de stap gezet om elke lesavond de tweedejaars lessen in een aparte 

ruimte te doen. Dit gaf ons de mogelijkheid om veel dieper en gerichter onderwijs te geven aan 

zowel de eerste- als tweedejaars studenten.  

 

In 2020 is er ook een aparte stichting opgestart vanuit het leiderschap van The River, om de 

bijbelschool meer vorm te geven en een eigen structuur op te bouwen. Deze nieuwe stichting 

zal zich volledig richten op het bereiken en ontwikkelen van nieuwe leiders, niet alleen lokaal 

maar op nationaal niveau door middel van trainingen, scholen, conferenties en multimedia 

materialen.  

 

Internationaal 

 

In 2020 hebben onze Pastors ook in het buitenland mogen spreken. In september waren zij 

uitgenodigd als de sprekers op een Revival Weekend in Zurich Zwitserland. In Oktober 2020 

hadden Ben en Jacky het voorrecht om te spreken bij The Stand in Tampa Florida, en bij de 

jaarlijkse Ministers Conference waar honderden leiders uit heel de wereld samengekomen 

waren om toegerust te worden.  

 

 

 

 



 

Multimedia 
 

In totaal hebben we een bereik van meer dan 100,000 mensen gehad via onze multimedia 

kanalen in 2020. Dit bereik is tot stand gekomen door wekelijkse Facebook livestreams, 

podcasts en Youtube videos. 

 

Partnerschap 
 

The River heeft verschillende andere bedieningen en stichtingen ondersteund door middel van 

financieel partnerschap in 2020. Met name zijn we heel dankbaar voor ons partnerschap met 

‘Feed the Hungry’ gericht op armoedebestrijding onder kinderen. Daarnaast hebben we ook 

andere bedieningen mogen ondersteunen die vele mensen bereiken met het evangelie én een 

sterke tak hebben die uitreiken naar arme mensen, zoals Revival Ministries International en 

Revival Today. 

 

 

 

Bestuur 

 

Juridisch gezien is The River een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en beschikt over een ANBI-status. The River heeft een bestuur dat de 

eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële en materiële zaken van de gemeente. Dit 

bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt gevormd 

door de voorganger (voorzitter) en twee andere leiders vanuit het internationale netwerk van 

kerken. Het bestuur ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden en declareert geen 

onkosten. Er worden slechts beloningen verstrekt voor uitvoerende functies. 

 

 

Dagelijkse leiding 

 

De dagelijkse leiding van The River is in handen van Ben en Jacky Kroeske. Als senior pastors 

sturen zij een team van staf en vrijwilligers aan. Samen met dit team geven ze invulling aan 

praktische en geestelijke taken binnen de gemeente. 

Alle personeelsleden ontvangen op basis van leeftijd en functie een salaris marktconform aan 

de non-profit sector. 

 

 

Afwezigheid winstoogmerk 
 

The River heeft geen winstoogmerk en alle financiele middelen worden ingezet om de 

doelstelling van het kerkgenootschap te verwezenlijken. 

 

 

 

 

 



 

Werving en beheer van gelden 
 

The River verwerft haar inkomen door giften van particulieren en bedrijven, welke aan de kerk 

zijn verbonden. Hiertoe worden op de zondagse bijeenkomsten collecten gehouden. 

Een aantal keer per jaar worden conferenties gehouden waarin ook collecten gehouden worden 

voor ondersteuning van de visie van The River. 

 

 

Beheer van vermogen 
 

The River heeft niet als oogmerk om vermogen op te bouwen. Alle gelden worden direct 

aangewend aan de doelen van The River. Als er vermogen wordt opgebouwd is dat voor doelen 

op de middellang termijn. Het kerkgenootschap houdt geen vermogen aan zonder daar een 

bepaalde bestemming aan te geven, of meer vermogen dan redelijkerwijs nodig voor de 

continuïteit van het kerkgenootschap. The River houdt vermogen aan voor geplande 

activiteiten, alsmede voor voorziene werkzaamheden. Tevens houdt The River vermogen aan 

dat wordt gereserveerd voor de aanschaf van activa benodigd voor geplande activiteiten. 

In de administratie vermelden wij wat het doel van het vermogen is dat wordt aangehouden en 

geven wij een motivering betreffende dit doel.   

Geen enkele (rechts)persoon heeft doorslaggevende zeggenschap binnen het kerkgenootschap. 

Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de kerkgenootschap 

als ware het eigen vermogen.   

 

 

Beschrijving administratieve organisatie 
 

De financiële administratie van The River wordt uitgevoerd door administratiekantoor 

CoinCare, te Amersfoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultaten 

 

 

Bespreking van de resultaten 
 

 

                      2020  2019 

 € € 

Baten 459.959 353.597 

Verstrekte giften -64.205 -76.093 

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten -20.467 -39.246 

Brutowinst (A) 
-84.672

 
-115.309 

 

 

 

375.257

  

238.288 

 

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen 138.597

 

121.362 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 4.402   1.500  

Overige bedrijfskosten 91568  95.240 

Beheerslasten (B) 234.567
 

218.102 

 

Totaal van netto resultaat (A-B) 

 

140.690

 

20.186 

 

 

 

 

 

 

 


