Beleidsplan Immanuelkerk Maastricht 2017-2020
Officiële naam: STG IMMANUEL VOLLE EVANGELIE PINKSTERGEMEENTE
Algemeen
-

Volle Evangelie Pinkstergemeente Immanuel Maastricht, verder te
noemen “Immanuelkerk Maastricht”.
o Adres: Brusselseweg 500, 6219 NP Maastricht
o Internet: www.immanuelkerk.nl
o Email: info@immanuelkerk.nl
o Tel.: +31 (0)43 35 40 433
o GSM:+31(0)6 13 35 28 34

-

Immanuelkerk Maastricht is op 24 oktober 1972 geregistreerd als
kerkgenootschap onder nummer K.G. 229.

-

Immanuelkerk Maastricht is op 25 augustus 1980 ingeschreven bij de
KvK onder nummer S 76769 en onder de naam STG IMMANUEL VOLLE
EVANGELIE PINKSTERGEMEENTE.

Huidige situatie
-

Bestuur
o Immanuelkerk Maastricht wordt bestuurd door een oudsten en
diakenteam.
o Bestuursleden worden door het bestuur aan de gemeente
voorgedragen en met goedkeuring van de gemeente
aangenomen.

-

Aantal actieve gemeenteleden bedraagt op 1 december 2018: 100 (>
18 jaar).

Doelstellingen
-

Immanuelkerk Maastricht is een gemeenschap van Christenen
waarbij de Bijbel als bron en richtlijn voor alles staat.

-

Immanuelkerk Maastricht wil een gemeenschap zijn waar men omziet
naar elkaar en waar ruimte is voor geloofsgroei en persoonlijke
ontwikkeling.

-

Immanuelkerk Maastricht ziet het als haar opdracht om mensen te
bereiken met het evangelie van Jezus christus.

-

De Immanuelkerk is gevestigd te Maastricht, doch haar
werkzaamheden kunnen ook buiten die plaats verricht worden.
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Werkzaamheden
-

Immanuelkerk Maastricht tracht haar doel te bereiken door:
- het houden van onderlinge samenkomsten voor prediking, gebed,
zang, bediening van de doop en het avondmaal.
- het geven van onderwijs in diverse vormen zoals bijbelstudies,
kinder- en jeugdwerk.
- zending en evangelisatie.
- het verlenen van pastorale zorg binnen de Immanuelkerk.
- het verlenen van diaconale hulp binnen de immanuelkerk en in
deze wereld.
- alle andere passende middelen.

Beloningsbeleid
- Immanuelkerk Maastricht verstrekt de volgende vaste maandelijkse
onkostenvergoedingen:
Voorzitter
100,- euro per maand.
Secretaris
100,- euro per maand.
Penningmeester
100,- euro per maand.
Financieel
-

De geldmiddelen van de Immanuelkerk bestaan uit bijdragen van
leden, legaten, giften, en toevallige baten.
In de jaarlijks te houden ledenvergadering, legt het bestuur rekening
en verantwoording af van zijn financieel beheer.

-

De financiële administratie wordt digitaal verwerkt en bijgehouden en
4x per jaar gecontroleerd door de hiervoor aangestelde personen.

-

Alle transacties in contanten dienen in het bijzijn van 2 personen en
voorzien van handtekeningen te worden uitgevoerd.

-

De kasboeken worden met bijbehorend bescheiden door één uit de
Immanuelkerk, en door het bestuur benoemde kascommissie
gecontroleerd.

-

De kascommissie vergelijkt de cijfers d.w.z. de staat van baten en
lasten van het laatst afgesloten boekjaar.

-

De commissie dient uit 2 personen te bestaan en deze rapporteren hun
bevindingen jaarlijks op de leden-jaarvergadering aan de leden van de
Immanuelkerk.

-

De maximale zittingsduur van leden van de kascommissie is 2 jaar.
Afwisselend zal er jaarlijks een nieuw kascommissielid worden
voorgedragen en benoemd.

-

Het vermogen van de Immanuelkerk Maastricht wordt aangewend voor
het faciliteren van gebouwen voor de Immanuelkerk Maastricht.
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Hieronder vallen naast gebruikelijke gemeentelijke belastingen en
bankkosten ook de energiekosten en het onderhoud. Daarnaast wordt
het vermogen gebruikt voor alle kosten die gemaakt worden voor
kerkelijke bijeenkomsten, evangelisatieactiviteiten, vacatiekosten en
onkosten van medewerkers en sprekers [predikanten].
-

De maximale zittingsduur van leden van de kascommissie is 2 jaar.
Afwisselend zal er jaarlijks een nieuw kascommissielid worden
voorgedragen en benoemd.

Opheffing
Bij de eventuele opheffing van stichting Pinkstergemeente Immanuël
Maastricht, vervallen al haar bezittingen aan een door het bestuur van de
Immanuelkerk bepaalde instelling. Deze instelling moet voldoen aan de
door de overheid gestelde eisen.
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