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De Hervormde Gemeente te IJmuiden-West is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de
financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere
onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde
Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde
Gemeente te IJmuiden-West.
Identiteit
De gemeente richt haar kerkelijk leven in overeenkomstig haar verbondenheid met de Protestantse
Kerk in Nederland als Hervormde Gemeente. Als Confessionele Gemeente staat zij in gemeenschap
met het belijden van de algemene christelijke kerk, in het bijzonder met de Gereformeerde
belijdenisgeschriften. De bediening van het Woord en de Sacramenten vormt het hart van de

gemeente. De vitaliteit daarvan bepaalt de vormgeving van de erediensten waarbinnen recht
gedaan wordt aan de diversiteit en leeftijdsopbouw van de bezoekers.
Bestuur / organisatie
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Naast de predikant bestaat de
kerkenraad uit 3 verschillende ambtsdragers te weten kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen.
De ambtsdragers worden gekozen uit de belijdende lidmaten van de gemeente. De kerkenraad kiest
een moderamen dat bestaat uit een vertegenwoordiger van elk college aangevuld met de scriba.
De Hervormde Gemeente IJmuiden West ressorteert onder de Classicale Vergadering Haarlem. De
kerkenraad vaardigt twee van haar leden af welke verslag uitbrengen aan de vergadering. Zover niet
geregeld in de kerkorde, is de werkwijze van de kerkenraad geregeld in de plaatselijke regeling.
Roeping
De gemeente weet zich geroepen om in navolging van de eerste gemeente, zichtbare gestalte te zijn
van haar Heer. Zij zoekt aanhoudend de gemeenschap met de weldaden van Christus tot vreugde
van haar leden en verlangt deze uit te dragen tot heil van de wereld. De gemeente is geroepen tot
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de drie-enige God in spreken, handelen en getuigen, tot
dienst aan haar Heiland en de samenleving waarin zij is gesteld.
Het College van Kerkrentmeesters
Aan de kerkrentmeesters zijn alle "stoffelijke zaken" van een kerkelijke gemeente toevertrouwd. Het
college van kerkrentmeesters moet uit minimaal uit 4 leden bestaan om alles goed te kunnen
behartigen zonder een te grote werkdruk te veroorzaken. Het college van kerkrentmeesters heeft bij
voorkeur minimaal een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Hoofduitgangspunt voor de kerkrentmeesters is dat de prediking in onze gemeente gedaan wordt
door een professionele, aan onze gemeente verbonden, predikant. Daarvoor is ook een goed
onderhouden kerk en verenigingsgebouw De Rank essentieel.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland – ‘Dicht bij het hart’ - 2017-2022
Op de website www.denieuwekerk.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente:
Beleidsnota 2013-2017 Hervormde Gemeente IJmuiden-West
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. Enkele vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding. Voor het overige worden
alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten vergoed.

Uitvoeringen
De kerkrentmeesters stimuleren het gebruik van onze kerk voor uitvoeringen zodat het verantwoord
is en blijft dit kerkgebouw als Rijksmonument in stand te houden. Voorbeelden hiervan zijn
o.a.: Orgelconcerten (meerdere per jaar), kerstvieringen door scholen, koor concerten en verhuur
van de zalen t.b.v. diverse verenigingen, clubs en koorrepetities.
Voorgenomen bestedingen
Voor de komende jaren wordt, mede op advies van de monumentenwacht, het onderhoud gepland.
Deze worden in de begrotingen en jaarrekeningen opgenomen. Het betreft schilderwerk,
modernisering van wijkgebouw de Rank en verbeteren van de toegankelijkheid van de gebouwen
voor minder validen. De werkzaamheden zijn begroot tussen de € 20.000 - € 40.000 op jaarbasis.
Alle geplande werkzaamheden zijn onderhouds- of verbeteringsmaatregelen
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het
komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting
2016

rekening
2016

rekening
2015

baten

€
€
Bijdragen gemeenteleden
€
Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten €

22.200 €
94.000 €
€
116.200 €

€
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €
€
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
€
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
€
Vergoedingen (koster, organist e.d.)
€
Lasten beheer en administratie, bankkosten en overige
€
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten €

40.500
5.300
7.450
31.555
5.500
- 2.750
21.500
109.055

Resultaat (baten - lasten) €

7.145

Opbrengsten uit bezittingen

21.980
92.219

24.133
100.189

114.199

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

65.882
1.723
5.829
19.198
4.771
14.729
17.050
129.182

€
€
€
€
€
€
€
€

42.804
4.184
7.507
40.756
6.105
14.720
8.485
124.561

€

- 14.983

€

- 239

124.322

lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)

Toelichting
Zoals alle kerkgenootschappen en hun onderdelen in Nederland zorgt ook de Hervormde Gemeente
IJmuiden-West zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk
jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente
waartoe zij behoren.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen
voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen
inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de
kosten van de eigen organisatie (vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden
van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en
beheer van de kerkelijke bezittingen, alsmede ‘overige baten en lasten’.

