Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1

Algemene gegevens instelling
Naam

Zbor Stanowczych Chrzescijan w RP

Nummer Kamer van
Koophandel
Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Skoczowska 134
0 6 0 0 9 9 3 6 0 5

E-mailadres

kontakt@koach.pl

Website (*)

www.zsch.org

RSIN (**)

8 2 5 8 2 1 8 8 5

Naam landelijke
Zbor Stanowczych Chrzescijan w RP
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Polen
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL

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.

0
1 0 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Raad van oudsten
Algemene ledenvergadering

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

The task of the Church consists of:
- To cultivate the Christian way of living among its members, families and sympathizers.
- Teaching from the Holy Scriptures and spreading knowledge about them.
- Christian education of children and youth..

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 werkzaamheden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Method of realisation of objectives:
Arranging the following on a weekly basis:
- Sunday Church services for people all ages
- Sunday school for children
- Specific youth services
Arranging the following on a monthly or less regular basis:
- Christian conferences with multiple services over a weekend and various Churches
invited.
- International conferences with Christians from various countries.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

ZSCh raises funds by receiving gifts from its congregation, or occasionally their
companies and from the fundraising company OMTI which ZSCh owns 100% of.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aangehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Funds are applied to the operational costs of the ZSCh, including:
- Maintenance and utility costs
- Donations to the missionary work abroad
- Costs of church activities, eg Sunday school expenses and costs of conferences

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://zsch.org/en/policy-plan-en/

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerkgenootschap waartoe
de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

The church does not pay salaries for either clerical or administrative functions.

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.

In 2021, a number of events were conducted despite the pandemic:
53 worship services
11 special gatherings (church holidays)
3 meetings with our songs
1 meeting for seniors
10 community/charity service meetings
10 organizational meetings

Url van het activiteitenverslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://zsch.org/wp-content/uploads/2022/06/2021_report.pdf

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

39.643

€

17.946

€

10.000

Bijdragen kerkleden

€

260.634

€

291.848

€

277.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

€

341.000

Totaal baten

€

300.277

€

309.794

€

628.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

140.127

€

88.354

€

213.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

100.748

€

219.717

€

106.000

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

171.758

€

19.743

€

106.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

14.696

€

16.755

€

90.000

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

147

€

6.703

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

15.159

€

18.644

Totaal lasten

€

442.635

€

369.916

Lasten

+

+
+

Resultaat

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

-142.358

+

+

€

17.000

€

532.000

+
€

-60.122

+
+

€

96.000

Income EUR 260.634:
Members' contributions - payments of voluntary donations for the statutory purposes of
the church, for the maintenance of the church facilities and the mission:
Expenses EUR 140,127:
Costs of services, church celebrations, Christian conferences at home and abroad.
Organization of Christian youth camps and catechesis and activities for children.
Expenses EUR 171,758:
Building maintenance costs (heating, air conditioning, lighting, cleaning, and building
depreciation beginning 01.07.2021

https://zsch.org/wp-content/uploads/2022/06/2021_report.pdf

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

