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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 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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1 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?
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1 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.
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2 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 € 0 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.
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	1: 
	20_ML: 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.
	8: Nederland
	9_A4: 5
	10_A4: 180
	0: Kerkgenootschap The River
	5: www.riveramsterdam.nl
	7: The River
	2: Joop Geesinkweg 313, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht
	4_EM: info@riveramsterdam.com
	1_KVK: 000058891293
	3_TEL: 0203342010
	6_RSIN: 853226027
	21_ML: - Het vervullen van de Grote Opdracht; namelijk de verbreiding van het evangelie en devolken 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.
	23_ML: De volgende werkzaamheden worden verricht voor de realisatie van de doelstelling:- The River biedt wekelijkse samenkomsten in het Nederlands en in het Engels waar het evangelie gepredikt wordt, de Grote Opdracht vervuld wordt, en discipelen gemaakt worden vanuit allerlei achtergronden en culturen. Tevens worden er ieder jaar verscheidene conferenties georganiseerd voor hetzelfde doel. - De wekelijkse zondag samenkomsten dienen tevens als middel om een sterke, gezonde lokale kerk te bouwen. Hierbij worden wekelijks, op doordeweekse dagen, andere trainingen en avonden gehouden waarbij leiderschap ontwikkeld wordt en waarbij gebouwd wordt aan een sterke community waar mensen zich thuis voelen.
	24_ML: Door middel van giften.
	26_ML: Salarissen zijn conform gelijksoortige organisaties in de non-profit sector
	25_ML: Het kerkgenootschap besteedt haar inkomen aan de doelstelling van het kerkgenootschap en het ondersteunen van stichtingen en kerkgenootschappen met hetzelfde doel.
	26: 
	_MLT: https://riveramsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/07/Anbi-publicatieplicht-2020.pdf
	knop: 

	27_ML: 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. 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. 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.
	27: 
	_MLT: https://riveramsterdam.nl/wp-content/uploads/2021/07/Anbi-publicatieplicht-2020.pdf
	knop: 
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