
Informatie over Trefpuntkerk (PKN) Broek op Langedijk inzake de ANBI status 
 
ALGEMEEN 
 

Instelling Trefpuntkerk (PKN) Broek op Langedijk 
RSIN/Fiscaal Nummer 002700463 
Inschrijving KvK 3025 8482 5765 
Afdeling Algemeen – College van Kerkrentmeesters 
Adresgegevens Dorpsstraat 41 – A 

1721 BB Broek op Langedijk 
Postbus 44 
1720 AA Broek op Langedijk 
Voor meer informatie: scriba@trefpuntkerk.nl 

Missie De missie van onze gemeente is als volgt: 
“Omdat wij leven van Gods liefde en daarvan willen delen, willen we een 
open (t)huis zijn voor iedereen.” 

Doelstelling en Beleidsplan Het Beleidsplan 2015-2025 is medio 2015 goedgekeurd door de Kerkenraad 
en gepresenteerd aan de gemeente(leden). Het Beleidsplan 2015-2025 is 
op verzoek verkrijgbaar. De belangrijkste doelstellingen vanuit het 
Beleidsplan 2015-2025 zijn als volgt: 
 Onze gemeente is een open, veelzijdige en pluriforme gemeente. 
 Wij willen een open (t)huis zijn. Dat betekent dat we betrokken zijn op 

elkaar. We respecteren en waarderen ieders bijdrage en eigenheid. We 
ervaren de veelkleurigheid van de bewoners van het (t)huis als een 
verrijking voor ons eigen (geloofs)leven. We doen ons best om altijd 
met elkaar in gesprek te blijven en momenten te creëren waar ieders 
inbreng gehoord en verstaan wordt. We leren graag van elkaar en van 
God. 

 Ons (t)huis is een warme plaats, waar mensen van alle generaties 
elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen, als het goed gaat en ook als 
het wat minder gaat. We zijn blij met ieders inbreng, en hebben in het 
bijzonder hart voor jeugd en jongeren, omdat zij ons helpen om met 
een open oog naar de toekomst te kijken. 

 We zijn graag een gastvrij en open (t)huis, waar ook nieuwe mensen 
kunnen aanwaaien en zich welkom voelen. Daarbij blijven we niet 
alleen binnen afwachten tot mensen bij ons over de drempel komen. 
We willen een goede buur zijn in en voor onze omgeving en gaan erop 
uit. We laten onze gezichten op diverse plaatsen zien. Zo willen we 
dienstbaar zijn aan God, aan elkaar, aan de lokale gemeenschap en aan 
de wereld. 

Bestuurders Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Daarnaast is de 
Kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid en het bestuur. De meest 
actuele samenstelling van de Kerkenraad is op verzoek verkrijgbaar. 

Beloningsbeleid De instelling verstrekt geen beloningen aan haar bestuurders anders dan 
onkostenvergoedingen voor de in het kader van de functie als bestuurder 
gemaakte onkosten. De bezoldiging van de predikant is in lijn met de GRRP 
zoals beschikbaar op de site van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Activiteiten Wij verwijzen naar de homepage en nieuws pagina van onze website voor 
de actueel uitgevoerde activiteiten en activiteiten welke gepland staan in 
de (nabije) toekomst uit te voeren. 

Financiële verantwoording Onderstaand is een verkort overzicht van de financiële gegevens van de 
instelling opgenomen. Op verzoek worden de uitgebreide gegevens 
verstrekt. 

Bankrekeningen en 
tenaamstellingen 

NL71 RABO 0310 8011 33 – ALGEMEEN 
NL59 RABO 0310 8048 41 – ALGEMEEN 
NL57 RABO 0310 8115 70 – ALGEMEEN 



NL95 RABO 0310 8069 09 – JEUGD EN JONGEREN 
NL04 RABO 0310 8665 53 – COLLECTEBONNEN 
NL19 RABO 0346 6902 26 – VERJAARDAGSFONDS 

 

 
 
 

  

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Begroting 2021 Jaarcijfers 2020 Begroting 2020 Jaarcijfers 2019
€ .000 € .000 € .000 € .000

BATEN
Ontvangen vrijwillige bijdragen 102,5                    112,2                    105,0                    105,5                    
Giften en collectes 10,5                       25,7                       11,5                       11,4                       
Opbrengst Kerkenveiling (incidenteel) -                          -                          -                          -                          
Overige inkomsten 31,2                       29,2                       24,0                       14,9                       
Totale baten 144,2                   167,1                   140,5                   131,8                   

LASTEN
Geplande uitgaven 8,8                          5,2                          10,1                       9,3                          
Traktementen en vergoedingen 84,2                       83,2                       83,7                       78,8                       
Vaste uitgaven 51,2                       77,2                       46,5                       41,0                       
Totale lasten 144,2                   165,6                   140,3                   129,1                   

RESULTAAT BATEN -/- LASTEN -                          1,5                          0,2                          2,7                          

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

(1) Ontvangen vrijwillige bijdragen

(2) Traktementen en personeelskosten

(3) Huisvestingskosten

De gemeente ontvangt een vrijwillige bijdrage van haar gemeenteleden. Deze bijdrage is vrijwillig en niet 
afhankelijk van inkomen o.i.d. De bijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente en dient ter 
financiering van de reguliere activiteiten, huisvesting en traktementen.

Het traktement is een vaste bijdrage van de gemeente aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN), het 
traktement is afhankelijk van het parttime percentage van de aangestelde predikant. Ten tijde van een 
vacante periode draagt de gemeente een lagere bijdrage af. De (overige) personeelskosten betreffen het 
salaris en de onkostenvergoedingen voor de (hulp)organisten en hulpkosters.

In de huisvestingskosten is eveneens het saldo teruggaaf energiebelasting als gevolg van opwekking van eigen 
energie middels zonnepanelen opgenomen.



DIACONIE 
 

Instelling Gereformeerde Kerk PKN Broek op Langedijk 
Trefpuntkerk (m.i.v. 1 januari 2016) 

RSIN/Fiscaal Nummer 002700463 
Inschrijving KvK 3025 8482 1533 
Afdeling Diaconie (RDMW) van de Gereformeerde Kerk PKN Broek op Langedijk 
Adresgegevens Dorpsstraat 41 – A 

1721 BB Broek op Langedijk 
Postbus 44 
1720 AA Broek op Langedijk 
Voor meer informatie: scriba@trefpuntkerk.nl 

Missie De missie van onze gemeente is als volgt: 
“Omdat wij leven van Gods liefde en daarvan willen delen, willen we een 
open (t)huis zijn voor iedereen.” 

Doelstelling en Beleidsplan Het Beleidsplan 2015-2025 is medio 2015 goedgekeurd door de Kerkenraad 
en gepresenteerd aan de gemeente(leden). Het Beleidsplan 2015-2025 is 
op verzoek verkrijgbaar. De belangrijkste doelstellingen vanuit het 
Beleidsplan 2015-2025 zijn als volgt: 
 Onze gemeente is een open, veelzijdige en pluriforme gemeente. 
 Wij willen een open (t)huis zijn. Dat betekent dat we betrokken zijn op 

elkaar. We respecteren en waarderen ieders bijdrage en eigenheid. We 
ervaren de veelkleurigheid van de bewoners van het (t)huis als een 
verrijking voor ons eigen (geloofs)leven. We doen ons best om altijd 
met elkaar in gesprek te blijven en momenten te creëren waar ieders 
inbreng gehoord en verstaan wordt. We leren graag van elkaar en van 
God. 

 Ons (t)huis is een warme plaats, waar mensen van alle generaties 
elkaar ontmoeten en voor elkaar zorgen, als het goed gaat en ook als 
het wat minder gaat. We zijn blij met ieders inbreng, en hebben in het 
bijzonder hart voor jeugd en jongeren, omdat zij ons helpen om met 
een open oog naar de toekomst te kijken. 

 We zijn graag een gastvrij en open (t)huis, waar ook nieuwe mensen 
kunnen aanwaaien en zich welkom voelen. Daarbij blijven we niet 
alleen binnen afwachten tot mensen bij ons over de drempel komen. 
We willen een goede buur zijn in en voor onze omgeving en gaan erop 
uit. We laten onze gezichten op diverse plaatsen zien. Zo willen we 
dienstbaar zijn aan God, aan elkaar, aan de lokale gemeenschap en aan 
de wereld. 

Bestuurders Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het moderamen. Daarnaast is de 
Kerkenraad verantwoordelijk voor het beleid en het bestuur. De meest 
actuele samenstelling van de Kerkenraad is op verzoek verkrijgbaar. 

Beloningsbeleid De instelling verstrekt geen beloningen aan haar bestuurders anders dan 
onkostenvergoedingen voor de in het kader van de functie als bestuurder 
gemaakte onkosten. De bezoldiging van de predikant is in lijn met de GRRP 
zoals beschikbaar op de site van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). 

Activiteiten Wij verwijzen naar de homepage en nieuws pagina van onze website voor 
de actueel uitgevoerde activiteiten en activiteiten welke gepland staan in 
de (nabije) toekomst uit te voeren. 

Financiële verantwoording Onderstaand is een verkort overzicht van de financiële gegevens van de 
instelling opgenomen. Op verzoek worden de uitgebreide gegevens 
verstrekt. 

Bankrekeningen en 
tenaamstellingen 

NL90 RABO 0310 8016 64 – DIACONIE  
NL57 RABO 0310 8663 75 – ZWO 

 
 



 
 

DIACONTIE EN MISSIONAIR WERK (RDMW)

Begroting 2021 Jaarcijfers 2020 Begroting 2020 Jaarcijfers 2019
€ 1 € 1 € 1 € 1

ONTVANGSTEN
Collectes 17.500                 17.300                 18.200                 17.933                 
Giften 150                         50                            300                         170                         
Overige inkomsten 100                         10                            200                         215                         
Totale ontvangsten 17.750                17.360                18.700                18.318                

AFDRACHTEN
Afdracht collectes 16.400                 16.894                 16.500                 15.747                 
Giften en bijdragen 1.200                    1.351                    1.300                    1.210                    
Sectiewerk -                          -                          600                         560                         
Overige uitgaven 150                         102                         300                         216                         
Totale afdrachten 17.750                18.347                18.700                17.733                

SALDO -                          -987                       -                          585                         


