
ANBI voorwaarden d.d. 1-4-2022 
Wij als Open Kerk Helvoirt zijn verplicht onderstaande gegevens te publiceren op onze site 
omdat we een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) instelling zijn. 
 

1)  Actueel beleidsplan met daarin: 
1 a.b   Doelstelling  en werkzaamheden  (Artikel 2. Akte stichting Open Kerk Helvoirt)        
De stichting heeft ten doel: het houden, begeleiden en ontwikkelen van liturgische vieringen en 
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelinks verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
 

     Open Kerk Helvoirt is opgericht in 1990.  
     Het is een religieuze beweging die geïnspireerd door Jezus van Nazareth en wil bijdrage aan geluk 

van mens en samenleving. 
     Openkerk staat open voor gezamenlijk overleg met anderen en ziet het als een eis van deze tijd 

om grenzen uit te wissen. 
  

1.c   Hoe worden de inkomsten verkregen  (Artikel 3 Akte stichting Open Kerk Helvoirt)     
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  
Giften, collectes en contributies van koorleden.  
1.d     Het beheer van de gelden berust bij de penningmeester. 
De gelden worden hoofdzakelijk besteed aan huur van kerkgebouw, vergoeding van dirigent en 
organist. 
 

2) Beloningsbeleid 
2.a Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. 
2.b Dirigent en organist ontvangen een vergoeding, leden van de liturgische  
       werkgroep ontvangen geen vergoeding 
 

3) Verslag van de uitgeoefende activiteiten 
a)  Om de week wordt op zaterdagavond een liturgische viering gehouden en op  
           kerkelijke feestdagen, de zaterdagavond daarvoor. 
b)  Elke maandagavond wordt er met het koor gerepeteerd. 

       c)  Elke maand komt het bestuur bijeen om de lopende zaken te bespreken 
       d)  Elke viering wordt door de liturgische werkgroep voorbereid 
       e)  Publicaties over de vieringen verschijnen in de plaatselijke huis aan huis bladen  
 
4) Balans en staat van baten en lasten  

a) Zie overzicht van baten en lasten 
b) Er zijn geen extra voorgenomen bestedingen gepland anders dan vorige jaren. 
 
Het bestuur van de Open Kerk: 
Voorzitter:  Dhr. R. Heijstee 
Secretaris:  Mevr. H. van Iersel- Vermeer 
Penningmeester: Dhr. H.G.N.M. van Helvert 

 


