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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 (**)

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee 
bestuursleden algemene zaken.

Stichting Wings of Healing

www.wingsofhealing.nl

Veerpolder 6a, 2361 KV, Warmond

info@wingsofhealing.nl
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Wings of Healing
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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?

De stichting heeft als doel: de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om 
daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van 
een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging; alsmede het verrichten 
van al hetgeen met het vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus 
centraal staat.
Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.
Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van cursussen en 
opleidingen.
Verspreiding van lectuur en audiovisuele middelen.
Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen 
verwezenlijken.
Het verzorgen van televisie, radio- en internetuitzendingen.
Het gebruik maken van sociale media, het opzetten van projecten in binnen- en 
buitenland.
Het stichten en ondersteunen van gemeenten in binnen- en buitenland.
Het ondersteunen van de genezingsbediening welke ten doel heeft de verkondiging 
van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood 
van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en 
verzorging.
De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel 
als grondslag voor het functioneren van de Stichting.

De leden en bezoekers van de kerk dragen bij door middel van het geven van giften.
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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.

Het beloningsbeleid van de stichting is niet vastgelegd in een CAO maar wordt 
vastgesteld door het bestuur, met als richtlijn CAO Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening. Het bestuur ontvangt geen onkostenvergoeding of vacatiegelden.

Vanuit de inkomsten worden o.a. de activiteitenlasten besteed. Daarnaast worden de 
personeels- en huisvestingskosten besteed en overige kosten die nodig zijn om de 
beschreven doelen te verwezenlijken. Een eventueel overschot wordt gereserveerd 
voor toekomstige bestedingen.

http://www.wingsofhealing.nl/partners/anbi Open

De activiteiten in 2021 zijn conform het beleidsplan in aangepaste vorm doorgegaan in 
verband met COVID-19. Voor alle  bijeenkomsten dienden de bezoekers zich vooraf 
aan te melden via Eventbrite in verband met de maximale capaciteit. Tijdens de 
diensten moest 1,5 meter worden aangehouden. Er zijn diverse investeringen gedaan 
om de luchtventilatie verder te optimaliseren. 

Open
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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.

454.300 494.620

454.300 494.620

77.930 64.660

82.684 82.932

5.914 7.876

237.717 227.749

46.613 45.554

450.858 428.771

3.442 65.849

2021 2020

Open

410.000

410.000

73.000

85.000

4.000

201.000

47.000

410.000

0

2 0 2 1

2022

Door de maatregelen tegen het coronavirus zijn er minder baten ontvangen. Onze 
gemeenteleden blijven ons maandelijks ondersteunen en we verwachten voor 2022 
herstel in deze situatie.


