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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, een penningmeester en een secretaris

Nederland

0

   5 2

Stichting I AM

www.iamloved.nl

Polre 3, 3332 RM Zwijndrecht

info@iamloved.nl

6 9 7 3 6 8 6 3
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I AM

8 5 7 9 9 0 4 9 4



02 van 04

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?

I AM heeft het verlangen om christenen toe te rusten zodat ze zelfsbewust in alle
vrijheid en vanuit een gezonde identiteit de cultuur van de hemel zichtbaar maken op
aarde.

Zondagse bijeenkomsten met een open karakter
Voor toerusting en training worden er regelmatig cursussen, trainingen en Bijbelscholen
georganiseerd waarin er vanuit de vijfvoudige bediening training en toerusting
plaatsvind - ook door Nederland heen ondersteunen wij daarbij andere kerken en 
bedieningen
Revival avonden om vernieuwing te brengen

Giften en donaties
Vergoedingen en collectes bij cursussen en trainingen
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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.

Momenteel staan er geen werknemers op de loonlijst
Een aantal vaste vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding
Voor de uitvoering van de samenkomsten, cursussen en trainingen worden kosten in
rekening gebracht

Huurkosten voor de diverse bijeenkomsten en samenkomsten
Automatisering, muziek en instrumenten
Sprekersvergoedingen
Diverse uitgaven voor tijdens de trainingen
Eten en drinken gemeente en trainingen
Kantoorkosten

Open

Vanwege COVID zijn de meeste activiteiten online verzorgd.
De volgende activiteiten zijn er in 2020 geweest:

- Wekelijkse bijeenkomsten
- School voor profetie
- Leiderstoerusitngs bijeenkomsten
- Sprekerstrainingen
- Diverse onderwijsavonden
- Tiener bijeenkomsten
- Toerustingsevents

-

Open
iamloved.nl/blog

https://iamloved.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-van-de-Stichting-I-AM-2020-1.pdf
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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.

83.821 88.200

11.078 5.612

94.899 93.812

29.336 16.180

39.475 45.694

1.400 1.556

5.967 4.022

27.630 15.575

103.808 83.027

-8.909 10.785

2020 2019

Open

0

0

0

2 0 2 0

2021

De situatie rondom het coronavirus heeft er toe geleid dat er slecht beperkte aantal mensen deel kan 

nemen aan de meetings en scholen. Dit drukt ook de inkomsten uit collectes en giften.

We zijn dankbaar dat we ondanks alles toch nog een grote groep mensen hebben kunnen bereiken en 

toerusten
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