A. Algemene gegevens
Naam ANBI:

Christelijke Gereformeerde kerk te Hillegom

RSIN/Fiscaal nummer:

8096.93.550

E-mail:

info@openhof.com

Telefoonnummer

0252 522779

Adres:

Raadhuisstraat 3

Postcode:

2181 AT

Plaats:

Hillegom

Postadres:

Raadhuisstraat 3

Postcode:

2181 AT

Plaats:

Hillegom

De Christelijke Gereformeerde kerk te Hillegom is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en treedt op onder de naam Open Hof.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel
2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel
2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. 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: http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen. 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 Christelijke
Gereformeerde kerk te Hillegom.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van de gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen
van de gemeente, dat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de
jaarrekening.
C. Doelstelling/visie
Binnen Open Hof zijn wij van mening dat Iedereen welkom is – welkom bij God en dus ook bij
ons als Open Hof.
De bijbel is de basis van ons handelen, daar willen we dus ook veel van weten. Open Hof vindt
het belangrijk om de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.
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We zijn een hof, waar rust en vrede is. Een plek waar je op adem kunt komen, rust in je leven
krijgt en waar het gaat om relaties in plaats van prestaties. Een hangplek om mensen op te
vangen en de warmte en liefde van God uit te stralen.
We zijn een thuis voor mensen van verschillende komaf. Sommigen hebben vroeger wel gehoord
van God of waren lid van de kerk maar zijn op afstand komen te staan. Anderen hebben nog
nooit van God gehoord en komen voor het eerst met Hem in contact. Weer anderen kennen Hem
al hun leven lang, maar zoeken daarin nog steeds verdieping Er is oprechte aandacht voor
iedereen. Er zijn activiteiten voor zowel mensen die bij Open Hof horen, als voor alle inwoners
van Hillegom en de plaatsen daar omheen.
Gemeente dat ben je samen, vinden wij. De gemeente heeft jou nodig en jij hebt de gemeente
nodig, we zijn een (stukje) huisgezin van God; “geloven op je eentje” is niet bijbels.
De vieringen zijn modern en gebruiken vormen en media die ook van deze tijd zijn. Er wordt
heldere, begrijpelijke taal gebruikt en er is ruimte voor humor en een kwinkslag. We deinzen niet
terug voor eigentijdse gebruiken en laten ook aan nieuwkomers zien dat we een frisse
gemeenschap zijn die met beide benen in het heden staat.
Antwoorden op geloofsvragen zijn niet star, we erkennen dat de bijbel wel degelijk richtlijnen
geeft maar geen pasklare antwoorden die altijd zonder meer geldig zijn in elke persoonlijke en
unieke situatie. In de bijbeluitleg wordt aangesloten bij de gereformeerde tradities en
belijdenissen. De vieringen inspireren de bezoekers tot het telkens weer innemen van hun plaats
in de maatschappij onder Gods zegen.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan.
Het plaatselijk beleid is verder verbijzonderd en gebaseerd op een viertal kernwaarden die zijn af
te leiden uit de hiervoor genoemde visie:
 Iedereen is welkom
 Het evangelie staat centraal
 Wij hebben allemaal een missionaire opdracht
 Gemeente ben je samen
De activiteiten binnen de Open Hof gemeenschap zijn opgebouwd rond de twee basiselementen
van de gemeente:
 de huiskringen, die als minigemeente fungeren voor de leden van de kring en waar dan ook
eerstelijns zorg vorm krijgt, met als vangnet een pastoraal / diaconaal team voor zaken waar
de kring zelf niet uit komt;
 de zondagse vieringen, waar we als gehele gemeente elkaar en God ontmoeten.
Alle activiteiten van de gemeente worden getoetst of zij in overeenstemming zijn met deze
kernwaarden.
Op de website www.openhof.com vindt u een overzicht van de activiteiten
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E. Beloningsbeleid
De beloning van de medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, is geregeld in bijlage 48
(art 84 van de kerkorde.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
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 commissies en werkgroepen
Een indruk van de activiteiten kan worden verkregen via de website van de gemeente:
www.openhof.com

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) vertoond 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.
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het lopende jaar en de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en
bestedingen van het lopende en vorige boekjaar.
De cijfers zijn inclusief ontvangsten en uitgaven van de Diaconie.
Begroting

Rekening

Begroting

2020

2020

2021

Baten
Bijdragen gemeenteleden en collecten
Overige baten inclusief diaconie

Lasten
Besteding pastoraat (kerkelijk werker)
Bestedingen kerkdiensten, gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten gebouwen
Overige lasten inclusief diaconie

Resultaat
Ontvangen resp. verwachte bijdrage landelijk werk
Mutatie Eigen Vermogen

41.770
8.800
50.570

39.665
10.897
50.562

42.250
10.400
52.650

27.674
6.950
8.517
12.408
1.725
57.274

27.977
5.333
8.378
11.134
1.535
54.357

28.429
6.807
8.735
11.817
1.400
57.188

-6.704
pm
-6.704

-3.795
3.795
0

-4.538
pm
-4.538

Controle van de financiële huishouding.
Op 15 april 2021 zijn de financiële stukken gecontroleerd door de kascontrole commissie.
Deze stukken zijn in orde bevonden en decharge heeft plaatsgevonden.
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. Verder wordt er wekelijks
gecollecteerd ten behoeve van de activiteiten van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de kerkelijk werker en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van het
kerkgebouw benodigd voor het houden van kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten (zoals
onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), de kosten van de eigen organisatie,
ondersteuning van goede doelen, alsmede bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.
Tekorten worden over het algemeen aangevuld vanuit de landelijke kas voor onderlinge bijstand.
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