ANBI transparantiegegevens
A. Algemene gegevens
Naam ANBI
Classis Groningen van de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland
RSIN/Fiscaal nummer 824153959
Website
http://cgk.nl/anbi/classis-groningen
E-mail
info@cgk.nl
Telefoonnummer
0318-582350
Adres
Gandhistraat 2
Postcode
3902 KD
Plaats
Veenendaal
Werkgebied
De classis Groningen omvat de Christelijke Gereformeerde Kerken:
Delfzijl, Groningen, Kantens, Kornhorn, Midwolda, Mussel, Nieuwe
Pekela, Onstwedde, Stadskanaal, Thesinge, Ulrum, VeendamWildervank, Winschoten en Zuidlaren.
De classis Groningen behoort tot de Particuliere Synode van het Noorden.
De Classis Groningen is een onderdeel die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de
zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.
De Classis 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://cgk.nl/project/de-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
Classis Groningen.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de classis ligt bij het moderamen van de classis dat wordt gekozen uit de
afgevaardigden van de plaatselijke kerken en omvat een preses (voorzitter), scriba
(secretaris/notulist) en assessor (algemeen adjunct). Daarnaast worden gekozen: een
quaestor (penningmeester), een verslaggever kerkelijke pers en afgevaardigden naar de
particuliere synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (meerdere vergadering),
waartoe de classis behoort.
De notulist en de quaestor worden meestal voor meerdere jaren gekozen. De overige veelal
slechts voor één bepaalde vergadering.
De quaestor van de classis is belast met het beheer van de financiële middelen van de classis.
Het moderamen is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a.
de begroting en het financiële jaarverslag.
De classis is geen permanent bestuur. Zij functioneert alleen wanneer zij vergadert. In eerste
en laatste instantie is de leiding van de plaatselijke kerk(en) (= de kerkenraad)
verantwoordelijk.
De classis wordt, na een besluit daartoe van de classisvergadering, vertegenwoordigd door de
preses en scriba van de classis gezamenlijk. Er is dus geen centrale kerkelijke leiding, maar er
zijn wel centraal gemaakte afspraken.
Het bestuur van de kerkelijke gemeenten ligt bij de kerkenraden en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente.
C. Doelstelling/visie
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de
gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de
synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en 1619 als de volledige uitdrukking van hun
geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
kerkelijk leven en haar financiën.

1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden
gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die
zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het
Koninkrijk van God.
2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om
het Woord te horen en te verkondigen.
3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan
Doelstelling is het onderhouden van contacten tussen de aangesloten plaatselijke kerken en
het voldoen aan de financiële verplichtingen voor het landelijke kerkenwerk.
Jaarlijks incasseren van bijdragen van de gemeenten in het ressort Groningen. Deze bijdragen
worden besteed ter bestrijding van kosten van de eigen vergaderingen en deels afgedragen
aan landelijke organen van de Christelijke Gereformeerde Kerken.
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.
E. Beloningsbeleid
Leden van het moderamen, de Quaestor, afgevaardigden naar de classisvergaderingen en
commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte
kosten kunnen worden vergoed. De kosten van de classis (reiskosten en overige kosten)
worden omgeslagen over de deelnemende kerken naar rato van het aantal leden van de
desbetreffende plaatselijke kerken op de peildatum. Daarvoor wordt een begroting
opgemaakt.
F. Verslag activiteiten
De activiteiten worden vastgelegd in de acta van de classis. Periodieke verslagen worden in De
Wekker, het officiële landelijke blad van de Christelijke Gereformeerde Kerken, gepubliceerd:
www.dewekker.com.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het classicale werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom
begroting in het overzicht onder G. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting

rekening

rekening

2019

2019

2018

baten
Opbrengsten uit bezittingen

€

-

Bijdragen classisgemeenten

€

19.610 €

17.883 €

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

-

-

totaal baten (a) €

€
€

-

€

20.144

€

-

19.610 €

17.883 €

20.144

16.425

lasten
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

16.206 €

15.849 €

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

250

€

182

€

254

Overige lasten

€

3.850

€

2.843

€

3.811

18.874 €

20.490

totaal lasten (a) €
Resultaat (totaal a-b) €

20.306 €
-696

€

-991

€

-346

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten.
De bijdragen van de classisgemeenten wordt bepaald op basis van het aantal gemeenteleden
van de plaatselijke kerken van de classis per 1 januari van het voorgaande verslagjaar.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.
De bijdragen aan andere organen betreft de bijdrage aan de Particuliere Synode van het
Noorden van de Christelijke Gereformeerden Kerken in Nederland (meerdere vergadering).
Deze bijdrage is gebaseerd op het totaal aantal leden van de bij de classis aangesloten
plaatselijke kerken.
Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze
zijn gecontroleerd.
Datum classisvergadering: 03-03-2020
Kascontrole uitgevoerd op: 03-03-2020

