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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 2021:

The River Amsterdam
In 2021 hebben we 112 samenkomsten gehouden waarin 320 mensen hun leven aan Jezus hebben
gegeven. Mede daardoor hebben we 172 mensen mogen toevoegen als gemeenteleden en 81 mensen
mogen dopen in water. We hebben gezien hoe de gemiddelde opkomst van de zondagmiddagdiensten
in 2021 is toegenomen met 70% vergeleken met een gemiddelde zondagochtenddienst in 2020.

Outreach
In alle outreaches samen in 2021 hebben onze teams met in totaal 7027 mensen mogen bidden op
straat om Jezus te ontvangen als Heer. Dat betekent dat minstens 7027 mensen het evangelie gehoord
hebben buiten de vier kerkmuren. In de maand juli alleen tijdens onze jaarlijkse Zomerschool van
Evangelisatie, zagen we hoe 2317 hun hart aan Jezus gaven.
We zagen ook gedurende het hele jaar 2021, dat mensen die bereikt werden door onze leden op straat
de stap hebben gemaakt om naar de kerk te komen en lid te worden van de The River.

Conferenties & Speciale Evenementen
Zoals elk jaar hebben we onze jaarlijkse conferenties gehouden met Geloofs- en Revival samenkomsten
met als doel om ons land te dienen en gelovigen uit heel Nederland toe te rusten en te bekrachtigen.
● Ongeacht de covid maatregelen ervoeren we sterk in ons hart de jaarlijks terugkerende Arise &
Shine conferentie door te laten gaan. We hebben deze week van Heilige Geest diensten in April in

plaats van Januari gehouden. Ook al vond de conferentie plaats in een tijd waarin de avondklok
gold, werd de conferentie zeer goed bezocht en werden vele mensen machtig aangeraakt met een
levensveranderende aanraking van Gods Geest. Een jaar later krijgen we nog steeds getuigenissen
binnen van wat er in deze week in levens gebeurd is.
● In juni organiseerden we ons jaarlijkse ‘Revival Weekend’ dat tevens de afsluiting van het
Bijbelschooljaar was met de diploma-uitreiking op de zondagavond.
● In september hadden we onze jaarlijkse Victory Week. Een week van geloof en overwinning. We
zagen dat vele mensen die de conferentie bijwoonden de stap hebben gezet om zich in te schrijven
het nieuwe Bijbelschooljaar.
● In november vond de 2e Forte Vrouwen Conferentie plaats met meer dan 160 vrouwen.
● Ieder kwartaal houden we Kingdom Business Fellowship avonden. Dit zijn avonden speciaal
ingericht om ondernemers toe te rusten en met elkaar te verbinden voor impact in het Koninkrijk.
● Voor onze jeugd zijn we dit jaar een jeugd bediening gestart met een maandelijkse jeugddienst en
een tweewekelijkse kleine groep waar jongeren samen kunnen komen en actief worden discipeld
door ons jeugd kernteam.

Bijbelschool
In totaal zijn 72 studenten afgestudeerd aan het River Bible Institute in juni 2021 en hebben we meer
dan 120 studenten opgeleid gedurende het kalenderjaar 2021. We zagen ook vele nieuwe gelovigen de
stap maken om de Bijbelschool te volgen en we zagen de vrucht van het Woord dat wekelijks in deze
nieuwe gelovigen werd gezaaid. Het resultaat is veranderde en getransformeerde levens. We hebben
in 2021 meer lessen gecreëerd door de lesuren op te splitsen naar aparte klassen voor de
eerstejaarsstudenten om een diepe basis te leggen en om ook meer aparte klassen te hebben voor onze
tweedejaars studenten om hen vakken over leiderschap aan te bieden en de praktische elementen van
de bediening te leren.

Nationaal & Internationaal
In 2021 hebben onze voorgangers het Woord gepredikt in verschillende kerken in Nederland maar ook
in het buitenland zoals in Zürich, Zwitserland.

Multimedia
In 2021 hebben we de inrichting van onze nieuwe studio afgerond waarmee we in topkwaliteit kunnen
streamen en opnemen en meer mensen kunnen bereiken in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
Naast onze Nederlandse video en audio podcast zijn we een nieuwe wekelijkse Podcast in het Engels
gestart. We hebben visie om ieder mogelijk multimedia kanaal te gebruiken voor de prediking van het
Woord. We hebben ons media bereik vergroot door onze wekelijkse uitzendingen in het Nederlands op
woensdag. Bovendien zijn we een Engelstalige podcast kanaal gestart om meer mensen in het Engels
te bereiken naast onze Nederlandse podcast. Investeringen in de kwaliteit van de productie van de
livestreams van de zondagsdiensten heeft ook enorm bijgedragen aan een toename van kijkers. Dit

resulteerde in 2021 in een stijging van 69% meer weergaven, 89% meer kijktijd en 38% meer abonnees
in 2021 ten opzichte van 2020 alleen al op YouTube.

Partnerschap
Wij geloven als kerk in de kracht van vrijgevigheid. Het is een core-belief voor ons dat we gezegend zijn
om tot zegen te zijn . Dat is de reden waarom we gedurende heel 2021 verschillende bedieningen over
de hele wereld hebben ondersteund die grote impact maken in verschillende gebieden. Hier is een
overzicht van enkele andere impactvolle bedieningen die wij in 2021 financieel ondersteund hebben:
● We hebben onze maandelijkse giften in 2021 verhoogd aan Feed The Hungry en mede door deze
steun hebben meer dan 100 weeskinderen elke dag te eten gekregen. Deze kinderen zouden zonder
onze steun geen zekerheid hebben gehad of ze te eten zouden hebben. Dit gaat ons aan het hart en
wij hebben besloten dat hoe meer God ons zegent, hoe meer wij dit partnerschap willen verhogen.
● Daarnaast hebben we ook meermaals giften gestuurd naar een lokale christelijke voedselbank die
helpt om de behoeftigen in Amsterdam te voeden. Tijdens de covid crisis en alle angsten en
onzekerheden die daarbij kwamen kijken zagen zij een grote toename van het aantal gezinnen dat
bij hen aanklopte voor hulp. Wij ervaren het als een zegen dat we hiermee hebben mogen
bijdragen in de ondersteuning van anderen tijdens een voor velen moeilijke tijd.
● Van elke euro die bij The River binnenkomt zetten wij geheel vrijwillig een deel apart om onze
moedergemeente te ondersteunen. The River in Tampa Florida is een machtige bediening met grote
impact wereldwijd door middel van hun fulltime Bijbelschool, multimedia uitzendingen, en
kerkplanten. Daarnaast vindt daar The Stand plaats. The Stand is een opwekking waar dagelijks al
vele maanden achter elkaar het Evangelie wordt gepredikt met een wereldwijd televisie bereik.
Veel mensen maken Jezus tot hun Heer en Redder en veel gelovigen worden in vuur en vlam gezet
door het werk van deze krachtige bediening.
● We zijn ook maandelijkse partners van Revival Today, een zielen winnende bediening die onder
andere het evangelie op TV uitzendt over het hele continent van Afrika, wat resulteert in veel vrucht
en levens die Jezus Christus leren kennen.
● Naast bovenstaande projecten hebben we verschillende kerken en bedieningen in Nederland en
Europa ondersteund voor de opbouw van het Koninkrijk van God en de verkondiging van het
evangelie.

Bouwfonds en algemene besparingen
In de afgelopen 2 jaar heeft God het werk van The River zo gezegend dat ons ledenaantal verdubbeld
is. Dit leidt tot de noodzaak om stappen te zetten naar een groter (eigen) pand in Amsterdam. In 2021
hebben we ons tot doel gesteld om een aanzienlijk percentage van ons inkomen te sparen voor de
aanschaf van een eigen gebouw. We hebben onze algemene reserve en de reserveringen voor het
Bouwfonds aanzienlijk kunnen verhogen en zullen dat blijven doen voor de aankoop van ons eigen
pand in Amsterdam.

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.
De financiële administratie van The River wordt uitgevoerd door administratiekantoor Baan Advies, te
Monster.

Resultaten

Balans
ACTIVA

31-12-2021

Materiële vaste activa
Verbouwing
Inventaris
Vervoermiddelen

36.737
26.480
11.771

Vorderingen en overlopende activa
Lening Stichting River Leadership
Waarborsommen
Vooruitbetaalde facturen
Overige vorderingen

15.000
7.012
3.873
955

Liquide middelen
Kas
Banken
Paypal en Creditcard

100
355.948
2.528

Totaal activa

74.988

26.840

358.576

31-12-2020
41.047
26.578
-

15.000
10.244
950

100
144.303
3.082

460.404

67.625

26.194

147.485

241.303

++++++++

PASSIVA

31-12-2021

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Loonheffing
Reservering vakantiegeld

Totaal passiva

31-12-2020

457.757
1.076
753
818

2.647

460.404

239.658
1.645
-

1.645

241.303

Bespreking van de resultaten
2021
€
697.128

2020
€
459.959

-167.881

-64.205

0

-20.467

-167.881

-84.672

529.247

375.288

172.987

138.597

11.629

4.402

Overige bedrijfskosten

126.532

91.568

Beheerslasten (B)

311.148

234.567

Totaal van netto resultaat (A-B)

218.099

140.690

Baten
Verstrekte giften
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
Brutowinst (A)

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

