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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

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

Stichting Kerk Zonder Grenzen

Dhr. A. Helmig

www.kerkzondergrenzen.nl

Dhr. B. Kempen

Kerkplein 20 2061 JD Bloemendaal

Mw. P.H. Burgers

Nederland

4 1 2 2 2 1 2 9

4

5 0

0 0 2 8 5 8 2 8 9

0 6 2 3 1 6 7 6 6 9

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Dhr. F.R. Rakers en Dhr. M. Struis

info@kerkzondergrenzen.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de!instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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.

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

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Statutair: De stichting Kerk Zonder Grenzen stelt zich ten doen het bieden van een 
veelzijdig aanbod aan op christelijke grondslag geïnspireerde kerkdiensten en 
programma’s via de radio en andere publieke media, geschikt voor kerkelijken en niet-
kerkelijken en ondersteunt deze programma’s met informatie en nazorg. Met haar 
activiteiten wil de stichting mensen inspireren, helpen, begeleiden (buiten kerkgrenzen 
om) vanuit het geloof dat ieder mens van waarde is en gezien en gehoord wil worden 
en behoefte heeft aan geestelijke voeding. 

Wat wil de instelling bereiken: Kerk Zonder Grenzen is een stichting die zich al meer 
dan vijftig jaar ten doel stelt met mensen in contact te komen die geen lid zijn van- of 
geïnteresseerd zijn in een kerkelijke organisatie. Dat deed zij tot en met zomer 2018 
via de zender Radio Bloemendaal en met projecten als Tuimeltekst, MomenTaal en 
Stadsklooster Haarlem. De stichting zoekt daarnaast, in samenwerking met anderen en 
met de predikant, naar een betere communicatie tussen theologen, al dan niet 
ambtelijk verbonden aan het instituut kerk, en de samenleving.

De werkzaamheden van Stichting Kerk Zonder Grenzen worden verricht via de 
projecten Tuimeltekst, MomenTaal en Stadsklooster Haarlem en staan op de 
afzonderlijke websites vermeld. 
Stadsklooster Haarlem (SKH) is een uniek concept dat door de stad Haarlem heen 
beweegt met één doel: mensen inspireren door activiteiten te organiseren die je raken 
op het gebied van stilte, aandacht en schoonheid. Zo zijn er de stiltemeditaties, 
stiltewandelingen, stilteconcerten.De donateurs en sympathisanten ontvangen 
regelmatig bericht over onze activiteiten via post, email en via een nieuwsbrief. Vanaf 
sept 2021 wordt dit activiteitenprogramma uitgebreid en verbreed en is tzt terug te 
vinden op www.stadskloosterhaarlem.nl.  
Tuimeltekst is ontstaan vanuit het plezier om te spelen met taal. Kort geleden is de 
website vernieuwd en zijn er ansichtkaarten en een bundel met Tuimelteksten
vrij beschikbaar. ww.tuimeltekst.com
MomenTaal biedt hulp bij intens emotionele levensmomenten. Als er behoefte is aan 
een ervaren spreker, voorganger of begeleider van een uitvaart. www.momentaal.com

Stichting Kerk Zonder Grenzen verkrijgt haar inkomsten uit giften en legaten van 
personen die het doel van de stichting een warm hart toedragen.
Twee keer per jaar, rondom Kerst en Pinksteren, ontvangen de donateurs een brief 
met de vraag om een vrijwillige gift.
Bij een aantal activiteiten worden deelnamers gevraagd om een bescheiden bijdrage 
om de kosten te dekken.
Daarnaast zijn er inkomsten uit het vermogen van de stichting.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

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

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.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De beloningsregeling van de predikant van Kerk Zonder Grenzen en de overige 
medewerkers in loondienst, zoals de projectleider, coördinator en administratief 
medewerker, staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de 
Protestantse Kerk in Nederland. 
 
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 Veel van de geplande activiteiten gingen niet of slechts gedeeltelijk door 
wegens de Corona-crisis. De stiltemeditaties vormden daarop de grote 
uitzondering. Zij werden, ook in tijden van lockdown, overwegend voortgezet. 
Daarnaast heeft het SKH zich actief gemanifesteerd als verbinder in initiatieven 
van Haarlemse Kerken, Stem in de Stad, Antoniusgemeenschap en Open Huis 
in het kader van Coronahulp.Wat onverminderd voort is gegaan is het 
nadenken over wat het Stadsklooster Haarlem in de Haarlemse gemeenschap 
zou moeten betekenen en de wijze waarop zij ingebed zou worden in Kerk 
Zonder Grenzen. In dit proces is het besluit gevallen om alle bestaande 
activiteiten van Kerk Zonder Grenzen (Tuimelteksten, Momentaal, later 
eventueel opnieuw Palliatieve Geestelijke verzorging) onderdeel te maken van 
Stadsklooster Haarlem. Daarmee krijgt het Stadsklooster naast een 
laagdrempelige toegang voor mensen bij activiteiten ook de mogelijkheid om 
onder andere professionele ritueelbegeleiding aan te bieden voor mensen, die 
geen onderdeel meer uitmaken van een kerk. Hiertoe zal in de nabije toekomst 
nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht met de Haarlemse kerken en 
komt er vanaf sept 2021 een activiteitenprogramma.

Het vermogen wordt aangehouden bij de Rabobank Adviesbeleggen. Per kwartaal 
vindt afstemming plaats met het Rabobank accountteam mbt tot de beleggingen.
Uitgangspunten van de beleggingen zijn vastgelegd in het Stichting Kerk 
Zondergrenzen Beleggingsstatuut.
Daarnaast wordt er een rekeningcourant en een spaarrekening aangehouden voor  
dagelijkse betalingen en ontvangsten.
De Penningmeester is verantwoordelijk voor de uitvoering. De adminstratief 
medewerker is dagelijks belast met de boekhouding. Een Beleggingscommissie 
(zonder de Peningmeester) houdt toezicht op de uitvoering van de belegging. Gelden 
worden besteed om de doelstelling van de stichting te realiseren en de activiteiten 
financieel mogelijk te maken. Een externe accountant controleert de jaarrekingen.

Open

Open
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! Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten 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.

https://www.kerkzondergrenzen.nl/wp-content/uploads/2021/04/ja
ar-20-anbi.pdf

Open


