
IB
 1

16
 - 

1Z
*2

FO
L  

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 (**)

(Gezien de documenten van het kerkgenootschap in het Engels zijn geschreven, is dit 
formulier ook in het Engels ingevuld.) 
 
The Board of Liberty Church Amsterdam consists of a Chairman, Treasurer and a 
Secretary. 
 
Chairman - Matthew Simmonds 
Treasurer - Simon Pask 
Secretary - Ludo Mees

Netherlands / Nederland

2

8 5

Liberty Church Amsterdam

https://libertychurch.amsterdam/

Vondelstraat 120C, 1054GS Amsterdam

6 2 6 1 5 5 8 0

Not applicable / Niet van toepassing

8 5 4 8 8 8 5 1 2
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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?

Liberty Church Amsterdam is based in the City of Amsterdam. As a community our 
desire is to love God. That love compels us to love others. It causes us to love our city. 
For the sake of that love, we long for renewal in every corner of Amsterdam. 
 
The purpose of the church is, in obedience to God’s Word (the Bible), empowered by 
the Holy Spirit, to lead people to Jesus and His family, whereby coming to spiritual 
maturity and learning to exalt His name. In this they shall also be equipped to serve 
and to proclaim His Kingdom in the world.

The church strives to attain this purpose through: 
 
• organizing meetings; 
• the provision of religious education in the broadest sense; 
• organizing missionary and evangelical activities; 
• various media, such as the distribution and/or provision of Christian literature; 
• other lawful means; 
• active involvement in different forms of social aid; 
• cooperation with other organizations that are striving toward the same goals.

Liberty Church Amsterdam receives no external funding. Money is received from the 
generous giving of those who are part of our community. The money people give is 
used to cover staff costs, activities and training.
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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.

Salaries for any paid staff members of the church are determined by the Board in 
accordance with market norms in Amsterdam and surrounding areas, taking into 
account the activities to be performed and the level of responsibility associated with the 
role.

Every Euro is used with our overall mission in mind. We do not have a purpose to 
generate profits. Our money, possessions, talents and time have been given us by God 
for His glory – we are to use them to further His kingdom; and how we do this reflects 
how we trust God to provide for us.

http://libertychurch.amsterdam/wp-content/uploads/LegalANBIdet
ails.pdf

Open

In 2020, the church primarily organised meetings/gatherings (in person until March 
2020, and online for the remainder of the year due to the COVID-19 pandemic) for the 
purpose of worshiping God and encouraging one another. Throughout the year, the 
church also provided Christian teaching and pastoral support in smaller group settings 
(e.g. in-person or online 'small groups'/'community groups') and organised several 
evangelistic outreach events (e.g. "Alpha Course").

Open
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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.

0 0

232.068 221.729

0 1.214

232.068 222.943

111.619 69.294

26.015 18.042

20.000 1.200

71.718 76.976

0 0

0 0

1.910 1.836

231.263 167.347

806 55.596

2020 2019

http://libertychurch.amsterdam/wp-content/uploads/Finance-Upda
te-for-web-2021.pdf

Open

0

240.000

0

240.000

125.336

26.300

12.000

81.800

0

16.500

5.864

267.800

-27.800

2 0 2 0

2021

See URL below / Zie URL hieronder


