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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 (**)
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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?
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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.
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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: De Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam is een juridisch zelfstandige kerkelijke
gemeente naar Nederlands recht. Zij is door middel van een
samenwerkingsovereenkomst met de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) verbonden. De gemeente ontvangt ook een financiële bijdrage van de EKD en moet daarom jaarlijks financiéle verantwoording aan de EKD afleggen.

De DEGR wordt bestuurd door de kerkenraad die wordt gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit minstens zes en maximaal 8 leden plus de predikant(e).  De kerkenraad vergadert minimaal 1 keer per kwartaal.
	8: 
	9_A4: 3
	10_A4: 25
	0: Deutsche Evangelische Gemeinde Rotterdam
	5: https://www.deg-rotterdam.nl/
	7: 
	2: 's-Gravendijkwal 65, 3021 EE Rotterdam
	4_EM: degrdam@gmail.com
	1_KVK: 50346989
	3_TEL: 0104772070
	6_RSIN: 002535506
	21_ML: De primaire taken van de DEGR zijn de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus in het Duits in overeenstemming met onze identiteit, alsmede de kerkelijke dienstverlening aan de evangelische christenen die in Rotterdam en de wijde omgeving wonen en zich met de DEGR verbonden voelen. Kerkdiensten worden eenmaal in de twee weken gehouden. 
Verdere opgaven van de DEGR zijn  het onderhouden van contact met de Deutsche Seemannsmission in Rotterdam, ondersteunen kerkelijke zorg voor Duitstalige vakantiegangers en bezoekers in Nederland en het deelnemen aan diverse  oecumenische samenwerkingsverbanden. 




	23_ML: De kerkdiensten worden standaard de 2e en 4e zondag van de maand georganiseerd, waarbij er ook aandacht is voor de kinderen, in de vorm van een speciale kinderkirche. Na afloop van de kerkdienst ontmoeten de kerkleden elkaar in de koffiekamer, waar maandelijks de preek wordt besproken in een zgn 'Predigtnachgespräch. 
Maandelijks ontmoeten alle mensen die ooit als vrijilliger de bazaren organiseerden elkaar in de koffiekamer. Inmiddels zijn ook andere geïnteresseerden welkom.
Twee keer per maand wordt op woensdagmiddag een bijeenkomst georganiseerd voor alle Duitstalige ouders samen met hun kleine kinderen (0-5 jaar).
Onze gemeente neemt deel aan diverse oecumenische samenwerkingsverbanden, zoals het Laurensberaad, het Jom-Ha Shoa-beraad, Samen 010, het Coventryberaad Nederland, SKIN (samen Kerken in Nederland) en de Wereldgebedsdag en onderhoudt veel contact met de Nederlandse Lutherse Andreaskerk in Rotterdam. 

	24_ML: De DEG Rotterdam ontvangt geen overheidssubsidie. Zij zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Leden geven naar draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden en ontvangt zij een bijdrage van de EKD. Daarnaast verkrijgt de gemeente een groot deel van haar inkomsten door de verhuur van (woon)ruimtes en het organiseren van een kledingbazaar en kerstmarkt. 

	26_ML: De beloning van de predikant(e) wordt bepaald door de Evangelische Kerk in Duitsland. Sinds 1995 deelt de DEGR haar predikant(e) contractueel met de Deutsche Evangelische Kirchengemeinde Amsterdam. Maandelijks vergoedt de DEGR  haar aandeel in de salariskosten aan die kerkgemeente. De salarissen van de twee – parttime - secretaresses en van de organist worden jaarlijks verhoogd met minimaal het inflatiecijfer over het voorgaande jaar. Gastpredikanten krijgen een bescheiden vergoeding. De kerkenraadsleden en alle andere vrijwilligers ontvangen in principe geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
	25_ML: De inkomsten worden voornamelijk gebruikt voor het betalen van ons aandeel in het salaris van de predikante, de secretaressen en organist,  het onderhouden van het gebouw en organiseren van de activiteiten van onze kerkgenootschap
 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Door de coronapandemie en onze kleine ruimte  zijn er maar een beperkt aantal fysieke kerkdiensten gehouden. De overige kerkdiensten zijn opgenomen en via nieuwsbrieven verspreid en op de website geplaatst. In de zomer zijn een aantal  kerkdiensten (met aanmelding) in de tuin gehouden.
Aangezien een aanzienlijk deel van onze gemeenteleden tot de risico groep behoort, zijn de meeste fysieke activiteiten geannuleerd.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	3_A7: 14351
	4_A7: 66316
	5_A7: 28389
	6_A7: 2294
	7_A7: 145
	8_A7: 25333
	9_A7: 3767
	10_A7: 10068
	11_A7: 5468
	12_A7: 75464
	13_A7: -9148

	0_JR: 2020
	2: 
	1_A7: 25231
	2_A7: 23547
	3_A7: 19077
	4_A7: 67855
	5_A7: 27942
	6_A7: 6734
	7_A7: 485
	8_A7: 19591
	9_A7: 3702
	10_A7: 10512
	11_A7: 4616
	12_A7: 73582
	13_A7: -5727

	3: 
	1_A7: 30000
	2_A7: 23150
	3_A7: 20050
	4_A7: 73200
	5_A7: 29400
	6_A7: 5700
	7_A7: 500
	8_A7: 16500
	9_A7: 4300
	10_A7: 10850
	11_A7: 7075
	12_A7: 74325
	13_A7: -1125

	0: 
	0: 2020
	1: 2019
	2: 2021

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: Begin 2020 heeft de huurder van de woning op de 2e etage (onverwachts) opgezegd. De woning moest eerst opgeknapt worden en is nu weer voor twee jaar verhuurd.Voor 2021 is een grote verbouwing gepland (vergunning is nog niet afgegeven) om een extra studio te verkrijgen die wij willen verhuren, om zodoende extra inkomsten te verkrijgen. Ook het dak is gerenoveerd. Hiervoor zijn een aantal leningen met gemeenteleden afgesloten.

Door de corona pandemie konden de kledingbazaar en kerstmarkt niet doorgaan.



