Naam instelling: First Church of Christ, Scientist, ‘s-Gravenhage
Fiscaal nummer: 0026.03.032
Adres: Het adres waar de diensten van de kerk worden gehouden is
Groot Hertoginnelaan 33, Den Haag
De leeskamer is gevestigd aan de Laan van Meerdervoort 199, 2517 BB Den Haag.
Dit is ook het postadres van de kerk; e-mail van de kerk: fccs-denhaag@kpnmail.nl
e-mail van de leeskamer: csleeskamer@kpnmail.nl.
Telefoon kerk/leeskamer: 070-3456781.
Doelstelling: Het doel van de kerk te ’s-Gravenhage is het Evangelie van Christus Jezus, door hem
gepredikt en door zijn werken bevestigd, te verbreiden. Daartoe houdt zij o.a.
kerkdiensten en getuigenisbijeenkomsten.
Beleidsplan: De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de diensten, het openstellen van
de leeskamer en het geven van lezingen. De inkomsten van de kerk bestaan uit
contributies van leden, uit rente en dividend van beleggingen en uit giften Verder
vindt er geen werving van gelden plaats. De bezittingen van de kerk worden beheerd
door het bestuur en de penningmeester. De besteding betreft de diensten
waaronder de huur van de ruimte en de salarissen van de musici en het open houden
van de leeskamer.
Functies en namen bestuurders:
De heer P.J. Faas (voorzitter bestuur), De heer D.C. George
(bestuurslid), De heer H.J. Stomps (bestuurslid en penningmeester).
Beloningsbeleid:
Het bestuur en de penningmeester ontvangen geen beloning of
onkostenvergoeding. De musici, die geen van allen lid zijn van de kerk, worden
gehonoreerd volgens de normen van de PKN kerken.
Activiteiten: Geen andere dan het open stellen van de leeskamer en het houden van de diensten.
Financiële verantwoording:

Financieel Verslag

2015

INKOMSTEN

UITGAVEN

a. Contributies
b. Giften/nalatenschappen
c. Collecten
d. Rente en dividend
e. Subsidies
f. Bijzondere inkomsten

€
€
€
€
€
€

1.000,00
2.294,O3
2.712,66
104.267,36
-,1.595,00

€

111.869,05

1. Kerkdiensten
2. Zondagsschool
3. Leeskamer
4. Lezingen
5. Andere activiteiten
6. Kerkgebouw
7. Administratie
8. Overige uitgaven
Saldo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.955,24
-,14.645,68
-,10.554,30
13.579,66
2.470,46
88.200,81
29.537,10
111.869,05

Toelichting bij uitgaven: 1) betreft de salarissen van de organisten en solisten in dienst van de
kerk alsmede de aanschaf van kwartaalboekjes. 3) betreft diverse onkosten van de leeskamer:
aanschaf boeken, salaris werkster, onderhoud gebouw. 5) betreft gift aan de Moederkerk. 6)
betreft huur van de ruimte waarin de kerkdiensten worden gehouden. 8) betreft de volledige
renovatie van onze leeskamer.

