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Informatie over ANBI-transparantie van de  
CGK Open Hof te Scherpenzeel  

A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te 
Scherpenzeel  

RSIN/Fiscaal nummer:  824146001 
KvK nummer 77209915 
Website adres:  www.cgk-scherpenzeel.nl  
E-mail:  scriba@cgk-scherpenzeel.nl  
Adres:  Marktstraat 59  
Postcode:  3925 LJ 
Plaats:  Scherpenzeel 
Postadres:  Oosteinde 94 
Postcode:  3925 LG 
Plaats:  Scherpenzeel 
 
CGK De Open Hof te Scherpenzeel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de 
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde 
Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun 
kerkorde.  
 
CGK De Open Hof is een jonge, groeiende gemeente, die officieel gestart is in 1996. 
Daarvoor waren er al samenkomsten. We zijn een jonge, groeiende gemeente met 
op dit moment ruim 600 leden. Een groot deel daarvan bestaat uit jonge gezinnen, 
kinderen en jeugd. 

De kerntekst voor onze gemeente komt uit Mattheüs 28, vers 19 en 20a (NBV): “Ga 
dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.” 

De twee belangrijkste speerpunten voor de komende jaren zijn: 

1. Mensen uit de omgeving van De Open Hof en daarbuiten bij Jezus brengen. 
2. Kinderen en jeugd een plek bieden waar ze zich op hun eigen manier kunnen 

ontwikkelen en groeien in geloof. 

De Open Hof houdt laagdrempelige kerkdiensten die toegankelijk zijn voor iedereen. 
De Bijbel is ons uitgangspunt en het fundament van onze gemeente. De kerkdiensten 
hebben een open en uitnodigend karakter en zijn eigentijds vormgegeven. We 
zingen met elkaar Opwekkingsliederen, Psalmen en Gezangen. Het zingen wordt 
begeleid door een combo (drum, gitaar, piano, saxofoon, etc.), piano of orgel.  
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De Open Hof houdt veel bijzondere diensten, waaronder de Praise Plus en 
jeugddiensten. 

CGK De Open Hof is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.  
 
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. 
bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die 
gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze 
kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: 
http://www.cgk.nl/index.php?kerkorde. 
 
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een 
groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten 
en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als 
ANBI. Dit is ook van toepassing op CGK De Open Hof. 
 
B. Samenstelling bestuur 

 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd 
door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 
leden, die worden gekozen door en uit de leden van CGK De Open Hof. 
 
De commissie van beheer is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen van de gemeente. De diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen voor diaconale aangelegenheden.  
 
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring 
van o.a. de begroting en de jaarrekening.   
 
C. Doelstelling/visie 
 
De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de 
gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels 
van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking 
van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar 
kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën. 

1 - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar 
belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene 
christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt 
naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar 
Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid 
aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en 
dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 
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D. Beleidsplan 
Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze 
link: http://www.cgk.nl/index.php?beleidsplan. 

CGK De Open Hof heeft dit vertaald in de volgende missie: God dienen met ons hele 
hart, daar naar leven én anderen bij God brengen. Dat is de missie van De Open Hof. 
De liefde en genade die we zelf van Jezus Christus hebben gekregen, gunnen we 
aan iedereen. Daarom nodigen we je graag uit om een keer langs te komen tijdens de 
dienst, of mee te doen met onze activiteiten. Je bent van harte welkom. Zoals je bent. 

Onze missie en visie bestaat uit drie onderdelen: van boven, naar binnen, naar buiten. 

Van boven: we stellen ons hart open voor God en wat Hij wil doen in ons leven. 
Iedere dag luisteren we naar wat de Here God ons te zeggen heeft door te lezen uit 
de Bijbel en door te bidden. 
Naar binnen: door open te staan voor God verandert ons leven. Omdat we de Here 
God graag beter willen leren kennen, verdiepen we ons in Gods Woord, de Bijbel. 
Door te bidden, te lezen in de Bijbel en daarover met elkaar te spreken, groeien we in 
geloof en leren we God en elkaar steeds beter kennen. We zijn open naar elkaar. Dat 
betekent dat we luisteren, betrokken zijn op elkaar en onze omgeving. Het leven van 
Jezus is hierin ons voorbeeld. 
Naar buiten: we willen de mensen in de direct omgeving van De Open Hof en 
mensen daar buiten bereiken met het evangelie van Jezus Christus. We geloven dat 
iedereen welkom is bij de Here God. Daarom is ook iedereen welkom bij ons. Gewoon 
zoals je bent, met alle vragen die je hebt. 

Op de website www.cgkdeopenhof.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan van onze 
gemeente. 

E. Beloningsbeleid. 
De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens 
advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.) 
Op de hierna genoemde website vindt u het advies inzake de minimum 
predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten. 
http://www.cgk.nl/index.php?predikantstraktementen 
 
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, 
kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten 
bij de  
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
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F. Verslag van onze activiteiten. 
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand 
houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk 
gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de 
kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.  
 
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en 
werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc. 
 
Op onze website treft u meer informatie aan over de activiteiten van onze gemeente.  
 

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting en 
begroting 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de 
begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom werkelijk geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde baten en lasten over 2021. 

      
 Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

 2021  2021  2020 
 €  €  € 

Baten      
Vrijwillige kerkelijke bijdrage 150.000  145.999  149.892 
Landelijke kassen 37.000  38.545  36.790 
Collecten 25.500  16.562  22.049 
Overige baten (acties/advertenties/giften) 4.000  2.010  2.944 

         
 216.500  203.116  211675 
Lasten      
Kosten eigen predikant  87000  85075  81895 
Kosten gastpredikanten + bijstand pastoraat 5000  4996  4398 
Kosten kerkgebouw en pastorie 54098  45341  45513 

 146.098  135412  131806 
Verplichtigingen kerkverband:      
Landelijke kassen 40.544  42080  40.544 
Overige bijdragen: classis/CGJO 2.740  2762  2.740 

 43.284  44842  43284 
Kosten van activiteiten:      
Jeugdwerk 6.000  4106  3.861 
Kosten (bijzondere) kerkdiensten 11.500  6717  10.016 
Overige activiteiten (Alpha, wijkwerk, kerkenraad) 3.550  4518  3.662 
Communicatie (INFO, website) 1.900  1774  1.389 
Administratie en bankkosten 3.850  4463  3.170 

 26.800  21577  22097,85 
      

Dotatie onderhoudsvoorziening 2500  2500  2500 
      

Totaal lasten 218.682  204.331  199.687 
      

Saldo van baten en lasten/resultaat -2.182  -1.215  11.988 
      
      

Baten      
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Toezicht 

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op 
deugdelijke wijze zijn gecontroleerd. 

Datum laatste kerkvisitatie: 30-09-2021 

Kascontrole kerk uitgevoerd op: 06-04-2022 

Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 21-04-2022 

 

 Toelichting  

Het jaar 2021 wordt afgesloten met een negatief resultaat van EUR 1.205 (2020: 
+11.988). De kerkenraad heeft besloten het resultaat ten laste te brengen van de 
algemene reserve. 

Het resultaat voor 2021 is in grote lijnen als volgt te verklaren. Aan de inkomstenkant 
zien we dat de collecten en overige inkomsten achterbleven, maar dat is gezien de 
lastige omstandigheden m.b.t. de coronapandemie verklaarbaar. 

Aan de uitgavenkant zien we wel grote verschillen. Ook dit heeft alles te maken met 
de beperkingen die de pandemie met zich meebrengt. We zien het vooral aan de 
lagere huurkosten (minder gebruik van ruimten) en minder uitgaven aan diensten en 
jeugdwerk. 

De opbrengst van de vrijwillige bijdrage is ten opzichte van voorgaande jaar vrijwel 
ongewijzigd. We zijn dankbaar dat de gemeente ondanks de ongewone 
omstandigheden toch de omvang van de vrijwillige bijdrage in stand heeft kunnen 
houden. 

De bijdrage voor de landelijke kassen is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 
2020. Ook hiervoor mogen we dankbaar zijn, in het besef dat de bijdrage landelijke 
kassen van EUR 69,90 per lid een behoorlijk bedrag is en daarom voor sommigen 
een behoorlijke belasting is. 

Mede dankzij de standvastige bijdrage van de gemeente kunnen we het komende 
jaar weer met vertrouwen tegemoet zien. Ook ervan uitgaande dat we de 
beperkingen van de coronacrisis nu toch wel achter ons hebben gelaten. 

Zodat we ook in de toekomst het werk in Gods Koninkrijk verder mogen ontwikkelen 
en uitbouwen.       

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de 
benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via 
vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke 
gemeente waartoe zij behoren.  

CGK De Open Hof ontvangt geen overheidssubsidie.   

 


