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MEMO: ANBI Stichting Christian City Church Amsterdam
Amsterdam, Juni 2020
Beste Lezer,
De overheid heeft bepaald dat voor de ANBI stichtingen en kerkgenootschappen nieuwe
vereisten zijn ten aanzien van publicatie van beleid, activiteiten en financiën.
Dit document bevat de specifieke zaken welke een ANBI-stichting op haar website moet
publiceren:
i.

de naam van de instelling

ii.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

iii.

het post- of bezoekadres van de instelling

iv.

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI

v.
vi.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
de functie van de bestuurders en namen van de bestuurders

vii.
viii.

ix.

het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
een financiële verantwoording

(Bron:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/
algemeen_nut_beogende_instellingen/nieuwe_voorwaarden_voor_een_anbi_vanaf_1_januari_2014/nieuwe_voorwaarden_voor_ee
n_anbi_vanaf_1_januari_2014)

Op de volgende pagina’s volgt een uitwerking van de bovenstaande 9 punten.
Met vriendelijke groet,

Steve Warren
Namens het bestuur Stichting Christian City Church Amsterdam
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i.

de naam van de instelling
Stichting Christian City Church Amsterdam

ii.

het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer
8111.03.328

iii.

het post- of bezoekadres van de instelling
Paasheuvelweg 24, 1105 BJ, Amsterdam

iv.

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
Het bouwen van de kerk door het leiden van mensen tot het geloof in Jezus Christus
waarbij deze mensen worden gediscipeld, bekrachtigd en worden vrijgezet om ditzelfde
werk te doen bij anderen.

v.

de hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting functioneert in beginsel als een kerkgenootschap en houdt zich dan ook
hoofdzakelijk bezig met het organiseren van activiteiten waarbij het geloof in Jezus Christus
ontstaat of wordt vergroot in de levens van mensen. De activiteiten bestaan uit het houden
van kerkdiensten, gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies en inspirationele bijeenkomsten.
Daarnaast heeft de stichting C3 ook een maatschappelijke rol door initiatieven te starten
welke bijdragen aan een betere leefomgeving voor de bewoners in de gemeente van
Amsterdam en Almere.
Deze reguliere zondagsactiviteiten worden bekostigd door de inkomsten uit vrijwillige giften
welke afkomstig zijn van de leden van de kerk. Bij specifieke evenementen (conferenties)
worden er registratiegelden betaald door de bezoekers om de complementaire kosten voor
de organisatie van het evenement te financieren.
Het vermogen wordt beheerd door het bestuur waarbij de richtlijn het vermogen alleen
wordt gemuteerd door het jaarresultaat van de stichting alsook geoormerkte kosten ten
aanzien van de Vision Builders (gebouwenfonds uitgaven).
Het vermogen wordt uitgegeven aan exploitatiekosten van de stichting en ondersteuning
van Christelijke organisaties als o.a. Compassion.

vi.

de functie van de bestuurders en namen van de bestuurders
Steve Warren (Voorzitter bestuur)
Peter Jacobsz (Penningmeester)
Wilco van Wijck (Algemeen bestuurslid)
D.J. Spronk (Algemeen bestuurslid)
P. van Til (Secretaris)
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vii.

het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
Ten aanzien van de bestuurswerkzaamheden wordt geen beloning gegeven aan de
bestuurders. De bestuursactiviteiten worden geheel op vrijwillige basis uitgevoerd door de
bestuurders.

viii.

een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast de wekelijkse zondagsdiensten en doordeweekse publieke en huiselijke
samenkomsten (groepen) in Amsterdam en Almere zijn er in de afgelopen 12 maanden o.a.
georganiseerd aan additionele activiteiten: gebedsbijeenkomsten, kerstmusical, training en
bijbelstudie: Parenting seminar, The Journey Begins, Conferenties: Beautiful Minds en
conferentiedagen. Verder reiken we op wekelijkse basis actief uit naar de
woongemeenschap van Amsterdam Holendrecht waarbij we gratis lunches organiseren en
een maandelijkse kerkdienst op vrijdag met gratis lunch en gratis kleding.

ix.

een financiële verantwoording

Onderstaand de financiële verantwoording van de stichting C3 over het boekjaar
2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019:

Stichting C3 Amsterdam
Paasheuvelweg 24
1105 BJ
The Netherlands
+31 (0) 203312366
www.c3amsterdam.nl
KvK:34123172

Stichting C3 Amsterdam
Paasheuvelweg 24
1105 BJ
The Netherlands
+31 (0) 203312366
www.c3amsterdam.nl
KvK:34123172

Stichting-Christian-City-Church-Amsterdam
Balans-per-3171272015-(euro's)
Vaste&Activa

1.810.507 Eigen&vermogen

Vlottende&activa

2.171 Hypothecaire&lening

Liquide&middelen

44.002 Kortlopende&schulden

Totale&activa

Exploitatieresultaat-2015-in-euro's
Baten
Lasten
Rentebaten&&&lasten
Exploitatieresultaat

1.856.680 Totale&passiva

640.052
1.125.000
91.628
1.856.680

478.566
G407.242
G74.223
G2.899
Stichting-Christian-City-Church-Amsterdam
Balans-per-3171272014-(euro's)

Vaste&Activa

1.845.970 Eigen&vermogen

Vlottende&activa

2.956 Hypothecaire&lening

Liquide&middelen

80.422 Kortlopende&schulden

Totale&activa

Exploitatieresultaat-2014-in-euro's
Baten
Lasten
Rentebaten&&&lasten
Exploitatieresultaat

1.929.348 Totale&passiva

642.327
1.200.000
87.021
1.929.348

513.095
G323.509
G78.137
111.449

Stichting-Christian-City-Church-Amsterdam
Balans-per-3171272013--(euro's)
Vaste&Activa

1.879.901 Eigen&vermogen

Vlottende&activa

3.328 Hypothecaire&lening

Liquide&middelen

19.987 Kortlopende&schulden

Totale&activa

Exploitatieresultaat-2013-in-euro's
Baten
Lasten
Rentebaten&&&lasten
Exploitatieresultaat

1.903.216 Totale&passiva

530.877
1.275.000
97.339
1.903.216

403.139
G335.019
G76.657
G8.537

Stichting-Christian-City-Church-Amsterdam
Balans-per-3171272012--(euro's)
Vaste&Activa

1.671.942 Eigen&vermogen

Vlottende&activa

6.574 Hypothecaire&lening

Liquide&middelen

330.796 Kortlopende&schulden

Totale&activa

Exploitatieresultaat-2012-in-euro's
Baten
Lasten
Rentebaten&&&lasten
Exploitatieresultaat

2.009.312 Totale&passiva

332.929
G233.788
G73.129
26.012

539.414
1.350.000
119.898
2.009.312

