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Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Victory Outreach Utrecht
0 0 0 0 0 5 6 2 5 3 9 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

0 6 8 2 8 4 9 2 0 1

E-mailadres

info@voutrecht.nl

Website (*)

www.voutrecht.nl

RSIN (**)
Naam landelijke
Victory Outreach Kerk
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

8

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Het bestuur bestaat statutair uit 3 leden:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De doelstelling van Victory Outrech Utrecht is gelegen in de opdracht van Christus
Jezus aan Zijn volgelingen, zoals beschreven in het bijbelboek Matteus hoofdstuk 28,
vers 19 "Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij. Doop hen in de
naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen om alles te doen wat
Ik ook aan jullie heb geleerd.". Deze doelstelling wordt nader omschreven in de
missieverklaring van Victory Outreach Internationaal
Missieverklaring:
Victory Outreach is een internationale kerk, geroepen tot de taak van het
evangeliseren en discipelen maken onder de meest gekwetsten van de wereld, met de
boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het
stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch
gelegen steden wereldwijd.
Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op hun potentieel optimaal
te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en
geborgenheid. Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel
geroepen weten om de taak die voor ons ligt te voleindigen.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Door het organiseren van 1) samenkomsten (bestaande uit: Muziek, Lezingen en
gebed), 2) onderwijs gebaseerd op bijbelse principes, normen en waarden, enz., 3)
Discipelschap-klassen specifiek voor mannen/vrouwen, 4) kinderactiviteiten gebaseerd
op bijbelse principes, waarden en normen en 5) evangelisatie, bijdragen aan het
scheppen van een gevoel van behoren en waardigheid.
De samenkomsten worden hoofdzakelijk op zondagcohtend/-middag uitgevoerd
Onderwijs 1 keer per kwartaal, hoodzakelijk op zaterdagen
In de wintermaanden zal er meer inreach plaatsvinden, zodat de mensen zich
bevestigd weten en geborgen voelen. Dit zal de mensen enthousiasmeren om in de
zomermaanden actief deel te willen nemen aan de outreach. Hierdoor zullen de
mensen die zich “verloren” voelen in de maatschappij een identificatie vinden en
hoop krijgen.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Victory Outreach Utrecht verkrijgt inkomsten uitsluitend vanuit giften van leden en
niet-leden.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

De inkomsten worden besteed aan:
- de huur van een gebouw voor het kunnen houden van onze samenkomsten
- Organiseren van speciale activiteiten, zoals "Kerk op straat"; familiedagen;
Sportdagen enz
- drukwerk ivm uitreiken naar mensen met een boodschapp van hoop en redding

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Paasviering, Pinksterviering, Kerstviering
Elke zondagochtend om 10:30 samenkomsten
Elke Woensdagavond om 19:30 Bijbelstudies

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

€

0

Bijdragen kerkleden

€

36.335

€

€

42.000

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

Totaal baten

€

36.335

€

€

42.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

5.886

€

€

6.000

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

3.991

€

€

4.200

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

21.001

€

€

27.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

1.786

€

1.900

Totaal lasten

€

32.664

€

39.100

Lasten

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+
Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

3.671

+
€

0

€

2.900

Overgrote deel van de lasten hebben betrekking op huur van een gebouw voor de
wekelijkse samenkomsten (95%) en voor een een kleiner deel voor de huur van
opslagruimte voor het opslaan van keukengerei en kantoorinrichting
In 2022 is de verwachting om een ander gebouw te occuperen. Een gebouw die
centraal is gesitueerd en beter bereikbaar is. De inrichtingskosten hiervoor zijn nog niet
begroot, maar zullen tzt worden opgenomen in een herziene begroting.
Voor de rest zullen de 'overige' bestedingen niet afwijken van de bestedingen in 2021

(*) Optioneel, niet verplicht

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

De baten betreffen hoofdzakelijk de giften van leden behorende bij Victory Outreach
Utrecht (ruim 98%).

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

+

