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publicatieplicht
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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Igreja Protestante Holandesa do Algarve
7 3 6 7 0 4 4 8

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

Ark 8, 3863 EB Nijkerk
0 3 3 2 4 5 2 9 1 3

E-mailadres

penningmeester@algarvekerk.nl

Website (*)

http://www.Algarvekerk.nl/

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 2 3 9 9 3 4 1 3
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Portugal en Nederland

Aantal medewerkers (*)

0
2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.B.J. Smit

Secretaris

F. Oude Bos

Penningmeester

A.F. van Bruggen-van Dijk

Algemeen bestuurslid

H. Luchies, 2e penningmeester

Algemeen bestuurslid

L. Prinsen

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

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

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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van 06

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De vereniging stelt zich tot doel de godsdienstige vorming en verbreiding van het
protestantse geloof van haar leden in de Nederlandse taal. Studie, samenwerking en
verbreiding van godsdienstige activiteiten en sociale interesses van haar leden en
uitwisseling met andere verenigingen en met publieke en privaatinstellingen.
Het doel van de vereniging is het vormgeven aan Nederlandstalige, Protestants
Christelijke georiënteerde kerkdiensten in de Algarve, rekening houdend met de
breedte van het 'P.C.-spectrum', verlenen van pastorale zorg aan hen die daarom
verzoeken en het (laten) organiseren van godsdienstige en sociale bijeenkomsten
voor har leden, donateurs en andere belangstellenden.

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?

Het organiseren van Nederlandstalige kerkdiensten in de Algarve in Portugal op
3 verschillende locaties en het IAP kent 2 predikantsplaatsen met huisvesting.
Verder doel is de godsdienstige vorming en verbreiding van het protestantse geloof
van haar leden en donateurs in de Algarve te onderhouden en/of te ontwikkelen.
Zij doet dat in de Nederlandse taal in de vorm van studiekringen, het samenwerken en
het organiseren van zowel godsdienstige, sociale en culturele activiteiten voor leden,
donateurs en niet leden, alsmede uitwisseling met andere verengingen en instellingen
van publieke privaatrechtelijke aard.
Het verlenen van pastorale zorg aan leden, donateurs of andere personen, die dat bij
het bestuur of predikant kenbaar maken.
Het diaconale doel is om als kerk in de Algarve zichtbaar te zijn. Momenteel
ondersteunen wij het opvanghuis Casa da Paz in Paderne voor meervoudige
gehandicapten en andere diaconale nood.
Het beleidsplan 2021-2024 van de vereniging vermeldt alle verdere relevante zaken.
De vereniging kent een verenigingsjaar, lopend van 1 juli tot en met 30 juni van een
kalenderjaar en haar seizoen activiteiten in de Algarve splitsen zich toe op de periode
1 oktober tot en met de 1e week van mei het volgende jaar.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Bijdragen van leden en donateurs.
Het houden van collecten in de erediensten
Incidentele giften van kerkbezoekers.
kerkgangers.
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Algemeen (vervolg)
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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Het laten overkomen van, voornamelijk emeritaat, predikanten vanuit Nederland naar
Portugal, hun huisvesting, vervoerskosten e.d., huur kerkzalen, promotiekosten en
diverse algemene kosten.

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

http://www.algarvekerk.nl/

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

Het voltallige bestuur en alle overige medewerkers worden niet beloond. Allen zijn
vrijwilligers.

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.

Afdracht aan diaconale doelen.
Het vermogen van de vereniging bestaat uit onroerend goed, minus langlopende
leningen, bestemd voor huisvesting van predikanten. Verder beschikken wij over
twee betaalrekeningen en een spaarrekening.

Open

http://www.Algarvekerk.nl/

Url van het

activiteiten- verslag. Vul de
link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Jaarverslag van het Dagelijks Bestuur op de website
htptp:/www.Algarvekerk.nl/

Open
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Balans

3 0

Balansdatum

Activa

–

0 6

–

2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

30-06-2020

Passiva

30-06-2019 (*)

30-06-2020

30-06-2019 (*)

149.277
Immateriële vaste activa

144.405

Continuïteitsreserve

205.618

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

3.079

Bestemmingsreserve
Herwaarderingsreserve

+
€

205.618

0

Overige reserves

€
149.277

+
€

147.484

€

22.280

€

1.120

€

170.884

Voorraden
Vorderingen &
overlopende activa

€

1.008
Bestemmingsfondsen

15.909

Effecten
Liquide middelen

€

60.118

Voorzieningen

169.876

€

60.118

170.884

Langlopende schulden

98.500

Kortlopende schulden

2.050

+
Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

265.736

+
€

170.884

Totaal

265.736

In het boekjaar 1 juli 2019 - 30 juni 2020 is een groot deel van de liquide middelen gebruikt voor de aanschaf van een pastorie. Tevens zijn in dit
boekjaar obligaties uitgegeven en renteloze leningen o/g voor de financiering van dit onroerend goed.
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

2020

2019 (*)

€

Subsidies van overheden
Subsidies van andere instellingen zonder winststreven
Overige subsidies

+

Baten van subsidies

€

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

11.049

Giften

€

21.849

Financiële baten

€

Overige baten

€

0

€
€

10.800

+

7.715

€

8.164

€

15.879

€
€

19

+
21.868

Som van de baten

0

€

15.879

Lasten
Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)
Verstrekte subsidies & giften

13.341

9.958

Aankopen en verwervingen
Communicatiekosten
Personeelskosten

4.874

4.435

Huisvestingskosten
Afschrijvingen

1.016

Financiële lasten
Overige lasten
Som van de lasten

€

1.587
16.996

+

€

3.384

€

21.599

-5.720
Saldo van baten en lasten

4.872

+
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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.

n.v.t.

http://www.algarvekerk.nl/

Open

