A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Telefoonnummer
(facultatief):
RSIN/Fiscaal nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Bankrekeningnummer:

Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie
(CGJO)
055-3556257
004358284
www.cgjo.nl
jeugdbureau@cgjo.nl
Watermanstraat 35-B
7324 AJ
Apeldoorn
Watermanstraat 35-B
7324 AJ
Apeldoorn
NL31RABO 0112 506 208

De CGJO (Christelijke Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie) is één van de twee
jeugdwerkorganisaties binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.
De CGJO onderscheidt zich in toerusting op maat voor clubs, verenigingen, kerkenraden, ouders
en zondagsscholen.
Deze CGJO is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid (vereniging).
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 de Christelijke
Gereformeerde Jeugdwerk Organisatie.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door leden van verschillende Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland.

Voorzitter

Dhr. Bram de Vuijst, bram@devubi.nl

Secretaris

Mw. Jeska van Amerongen, secretaris@cgjo.nl

Penningmeester

Dhr. Arco van Engelenburg, cgjo@v-engelenburg.nl

Bestuurslid Personeelszaken

vacant

Bestuurslid PR & Communicatie

vacant

Bestuurslid Algemeen

Ds. M. Oppenhuizen, oppenhuizen.m@outlook.com

C. Doelstelling/visie.

Visie: Veilig, bloeiend en christelijk jeugdwerk in elke (CGK) kerk in Nederland met als doel dat jongeren
Jezus leren kennen.
Uitwerking: We werken vanuit een christelijke houding in woord en daad. Jezus is ons richtsnoer, (WWJD)
en de bijbel onze inspiratie.
Missie: De CGJO wil alles wat ze in huis heeft inzetten om zo veel mogelijk (CGK) kerken in Nederland te
bereiken om het jeugdwerk te versterken.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de CGJO kunt u vinden via deze link:
https://cgjo.nl/webpagina_onderdelen/documenten/92_Beleid,diensten,dromen.pdf

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de medewerkers in loondienst, o,a, jeugdadviseurs, is geregeld in art 84 van de
Kerkelijke Orde van de Christelijke Gereformeerd Kerken in Nederland, daarbij wordt
aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
De leden van het bestuur van de vereniging verrichten hun werkzaamheden belangeloos. Wel
kunnen de gemaakte reiskosten worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van de vereniging.
Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u aan in ons jaarverslag die te vinden is via
onderstaande link. https://cgjo.nl/webpagina_onderdelen/documenten/106_CGJOJaarverslag2019.pdf
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het huidige jeugdwerk verricht door de vereniging vertoont een grote mate van
continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Zie voor uitgebreidere financiële informatie ons jaarverslag.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom realisatie geeft inzicht
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten over 2019

Staat van baten en lasten over 2019
Begroting
2019

Realisatie 2019

Realisatie 2018

112.500

112.500

11.854

12.998

26.610

27.100

8.398

6.175

22.422

22.161

In Euro

Baten
Bijdrage deputaten
112.500
Kerkjeugd & Onderwijs
Bijdrage participerende
14.000
kerken
Projectsubsidies deputaten
34.250
Kerkjeugd & Onderwijs
Donateurs, giften en
6.500
fondswerving
Overige inkomsten
8.700
Totaal van de baten

181.784

175.950

180.934

Lasten
127.148

129.692

123.885

8.980

8.596

8.737

Organisatiekosten

26.220

22.967

25.199

Activiteitenkosten

22.000

20.154

22.593

Personeelskosten
Accommodatiekosten

Totaal van de lasten
Saldo baten en lasten

184.348

181.409

180.414

-8.398

375

520

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze
zijn gecontroleerd.
Datum Algemene Ledenvergadering:13-6-2019 te Apeldoorn
Kascontrole uitgevoerd op: 25-5-2020
Toelichting
De vereniging is voor een groot deel afhankelijk van de ontvangen bijdrage van deputaten
Kerkjeugd & Onderwijs van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarnaast
worden inkomsten verkregen uit bijdragen van participerende gemeentes, contributies van
aangesloten jeugdverenigingen die onderdeel uitmaken van de Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland en overige giften.
De verenging ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan jeugdadvieswerk, in de vorm van
salarissen voor jeugdadviseurs en ondersteunende medewerkers en aan de organisatie van
kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten
van de eigen organisatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het jaarverslag.

