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Verslag van de activiteiten 

Activiteiten 2020 
In 2020 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond verschillende activiteiten ontwikkeld 
om het doel van de gemeente, het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus door ze in contact 
te brengen en te houden met God, te bereiken. De gemiddelde aanwezigheid in de diensten in 2020 toont geen 
representatief beeld, gezien de uitbraak van de corona pandemi.  
  
Financiële paragraaf 
In 2020 heeft Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond voor € 21.260 (2019: € 16.606) aan 
baten ontvangen uit tienden, collectes en beloftegaven. De totale kosten bedroegen € 17.350 (2019: € 18.584). 
De belangrijkste kostenposten betroffen de kosten voor huisvesting ad. € 3.013 (2019: € 4.434), de kosten voor 
diaconie ad. € 2.962 (2019: € 3.369) en de kosten voor opwekkingsdiensten ad € 996 (2019: € 2.251).  
Het saldo over 2020 van € 3.910 positief (2019: € 1.978 negatief) is onttrokken aan het eigen vermogen van het 
kerkgenootschap per 31 december 2020. 
 
Begroting 2020 
Op voorspraak van de bestuurder is er voor 2020, evenals voor 2019, geen begroting vastgesteld. De inkomsten 
dekken in afdoende mate de vaste lasten van het kerkgenootschap. De resterende inkomsten zullen al naar 
gelang de noodzaak en inzichten van de voorganger en kerkenraad worden besteedt.  
 
Toekomstbeeld 2021 en verder 
Sinds de oprichting van Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond in 2008 hebben alle 
activiteiten in het teken gestaan van het stabiel vestigen van de gemeente in lijn met de visie en missie van de 
fellowship. Het bestuur heeft de wens uitgesproken om dit op de korte en middellange termijn verder vorm te 
geven. 

Roermond, 30 mei 2021 

Het bestuur 

 
R. Hamer 
Bestuurder 
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Gegevens van de rechtspersoon 

Naam rechtspersoon  Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond 
Statutaire vestigingsplaats Roermond 
Adres    Javastraat 31 
     6045 EL, Roermond 
Website    www.dedeurroermond.nl  
 
KvK-nummer   53667603 
ANBI-instellingsnummer 8509.68.690 
 
 
Bestuurder   R. Hamer 
Secretaris   - 
Penningmeester   - 
 
De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
 
Oprichting en doel: 
Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond is onderdeel van de Christian Fellowship Ministries. 
Deze internationale fellowship bestaat uit circa 2.700 kerken in circa 119 landen. De eerste kerk is die in 
Prescott, Arizona (Verenigde Staten). De moederkerk van Evangeliegemeente De Deur Roermond, 
Evangeliegemeente De Deur Eindhoven, is een dochter van Evangeliegemeente De Deur Zwolle, die op haar 
beurt weer een directe dochter van de kerk in Prescot is. 

Evangeliegemeente De Deur Roermond is opgericht in mei 2008 en bestaat in 2020 reeds 12 jaar. De gemeente 
is gevestigd door Richard Hamer (2008-heden). 
 
Sinds oktober 2011 is De Deur Roermond ingeschreven als Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur 
Roermond te Roermond in de Kamer van Koophandel (KvK-nummer 53667603). 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 

(na resultaatbestemming) 

 

Activa 31 december 2020 31 december 2019 
   

 € € € € 
     
Vorderingen     
Waarborgsom   -  - 
     
Liquide middelen  4.212  302 
      
     
     

  4.212  302 
     

 

 

 

 

Passiva 31 december 2020 31 december 2019 
   

 € € € € 
     
Eigen vermogen     
Vrij besteedbaar vermogen  4.212  302 
Waarborgsom  -  - 
      
     

     

  4.212  302 
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Staat van baten en lasten 

 Exploitatie 2020 Exploitatie 2019 
   

 € € 
   
Baten   
Tienden 18.861 11.249 
Tienden / beloftegaven babykerken 125 120 
Collecte 2.274 5.237 
Overige baten - - 
   

Som der baten 21.260 16.606 
   

   
Lasten   
Tienden / beloftegaven moederkerk 2.100 1.470 
Huisvestingskosten 3.013 4.434 
Support Babykerken 295 310 
Kosten opwekkingsdiensten 996 2.251 
Onkosten voorganger - - 
Vrijwilligersvergoeding 6.800 4.700 
Kosten diaconie 2.962 3.369 
Support kerkleden - - 
Overige kosten 1.184 2.049 
   

Som der lasten 17.350 18.584 
   

   
   

Saldo 3.910 (1.978) 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten  

1. Algemene toelichting 
1.1. Activiteiten 
Evangeliegemeente De Deur heeft als doel het bereiken van mensen met het Evangelie van Jezus Christus, door 
ze in contact te brengen, en te houden met God. Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond doet 
dit primair in de gemeente Roermond. De internationale fellowship, en dus ook de gemeente in Roermond, 
geloven in de grote opdracht die Jezus gaf:  

”En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie 
aan de ganse schepping.” (Marcus 16:15) 

In gehoorzaamheid aan deze opdracht worden echtparen getraind in de lokale gemeente in Roermond en 
worden diegenen die een roeping van God op hun leven ervaren uitgestuurd naar andere steden en landen om 
daar het evangelie te verkondigen en kerken te planten. Hierbij is het streven dat deze nieuwe gemeenten 
binnen 2 jaar self-supporting zijn, wat inhoudt dat zij binnen 2 jaar financieel onafhankelijk kunnen opereren 
van de gemeente in Roermond. 

1.2. Continuïteit 
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van het kerkgenootschap. 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
2.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op kasbasis. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.  

2.2. Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

2.3. Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.  

2.4. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van het kerkgenootschap staat ter vrije besteding aan het bestuur van het 
kerkgenootschap. 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 
3.1. Algemeen 
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten 
en lasten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd (kasbasis).  

3.2. Tienden 
Bijdragen van bezoekers, welke op naam zijn gesteld, gebaseerd op het Bijbelse principe waarbij 10% van de 
inkomsten aan de kerk geschonken wordt. 
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3.3. Tienden / beloftegaven babykerken 
Bijdragen van bezoekers of van babykerken (in lijn met het principe van de tienden), met als specifieke 
bestemming de babykerken of wereldevangelisatie. 

3.4. Collecte 
Bijdragen van bezoekers, welke niet op naame worden geschonken aan het kerkgenootschap. 

3.5. Tienden / beloftegaven moederkerk 
Bijdragen van het kerkgenootschap aan de moederkerk, gebaseerd op het Bijbelse principe waarbij 10% van de 
inkomsten van de kerk aan de moederkerk geschonken wordt.  

4. ANBI-status 
Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond wordt door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De giften welke door bezoekers van het kerkgenootschap worden 
gedaan, vallen derhalve onder de aftrek van giften in het kader van de aangifte voor de inkomstenbelasting.  

Het ANBI-instellingsnummer van het kerkgenootschap is 8509.68.690 (sinds 25 november 2011). 

5. Eigen vermogen 
De mutatie in het eigen vermogen betreft het exploitatieresultaat over 2020:  

 31 december Resultaat 31 december 
 2019 2020 202 
    

 € € € 
    
Vrij besteedbaar vermogen 302 3.910 4.212 
Waarborgsom - - - 
    

 302 3.910 4.212 
    

 

6. Bestuurders 
De bestuurders van Kerkgenootschap Evangeliegemeneete De Deur Roermond zijn in 2020 onbezoldigd 
geweest (2019: onbezoldigd). 

7. Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2020 waren gemiddeld 0 werknemers in dienst bij het kerkgenootschap op basis van een 
volledig dienstverband (2019: 0).  
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8. Vrijwilligersvergoeding 
Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond heeft gedurende het jaar 2020 de heer en mevrouw 
Hamer beide een vrijwilligersvergoeding ter beschikking gesteld van € 1.700 per persoon voor hun 
onbezoldigde en vrijwillige inzet (2019: € 1.675 per persoon).  

Kerkgenootschap Evangeliegemeente De Deur Roermond heeft gedurende het jaar 2020 twee leden (2019: een 
lid) van het kerkgenootschap een vrijwilligersvergoeding ter beschikking gesteld van € 1.700 (2019: € 1.350) 
voor hun (zijn) onbezoldigde en vrijwillige inzet. 

Roermond, 30 mei 2021 

Het Bestuur 

Bestuurder 
R. Hamer  
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Overige gegevens 

Resultaat 2020 
Voor de verwerking van het resultaat 2020 wordt verwezen naar het mutatieoverzicht eigen vermogen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum welke toegelicht of verwerkt dienen te worden in de jaarrekening 
2020. 


