RELEVANTE ANBI GEGEVENS VAN DE EVANGELIE GEMEENTE HOLLAND TE
ZAANDAM
Het kerkgenootschap
De Evangelie Gemeente Holland te Zaandam (EGH Zaandam) is een kerkgenootschap en staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 68380216.
RSIN
Het RSIN van EGH te Zaandam is 857419262.
Contactgegevens
EGH te Zaandam heeft een website.
Het URL is www.zaandam.egholland.nl
Het emailadres is zaandam@egholland.nl
Zusterkerken
De EGH te Zaandam heeft zusterkerken te Alkmaar, Heiloo en Schagen. Er is geen juridische of financiële
binding tussen de zusterkerken onderling.
Adres waar diensten worden gehouden en correspondentieadres
De zondagdiensten worden gehouden in
Buurtwijk Dirk Prins
A.G. Verbeekstraat 35
1501 RM Zaandam

Het correspondentieadres is:
Kapzaag 122
1507 HS Zaandam

Verkorte doelstelling
De doelstelling van de EGH te Zaandam is de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk der
hemelen en de naam van Jezus Christus. Dit gebeurt door het houden van lezingen, het geven van
cursussen, folderen, de eredienst op de zondag en het houden van Bijbelstudies.
Beleidsplan
Het beleidsplan is een afgeleide van de doelstelling.
Er wordt gewerkt aan de bouw van een geestelijk bouwwerk, de gemeente, waarbij de gemeenteleden
dienen als levende stenen. De in de doelstelling genoemde activiteiten worden gefinancierd door vrijwillige
bijdragen van gemeenteleden. Er worden geen collectes gehouden bij de erediensten, de Bijbelstudies, de
cursussen en lezingen. Gemeenteleden die geld willen doneren, doen dit vrijwillig door geld over te maken
naar de bankrekening van de EGH Zaandam.
De EGH te Zaandam heeft uitdrukkelijk niet tot doel het verkrijgen van registergoederen. Alleen wanneer er
geen mogelijkheden zijn om een geschikte ruimte te huren voor de erediensten, is het kopen van een
onderkomen een optie. De voorganger (en eventueel later aan te stellen oudsten) ontvangen geen salaris,
maar kunnen wel een onkostenvergoeding (kilometervergoeding) krijgen. De gedoneerde gelden worden
gebruikt voor de huur van zaalruimte en koffie en thee voor de gemeenteleden en gasten. Ook zal het geld
gebruikt worden om gemeenteleden die het nodig hebben, te ondersteunen. In voorkomende gevallen zal
geld gedoneerd worden aan andere christelijke organisaties.
Alleen de in de doelstelling genoemde zaken van de EGH te Zaandam zijn van belang. Het is niet de
bedoeling om kapitaal te vergaren

Beëindiging EGH te Zaandam
Indien besloten wordt om de activiteiten van EGH te Zaandam te beëindigen, dan zullen de gelden worden
overgemaakt naar één van de eerder genoemde zusterkerken of naar de Evangelische Alliantie (In
Nederland heet de Evangelische Alliantie sinds 21 mei 2015 MissieNederland).
Financiële verantwoording
EGH te Zaandam is in het eerste kwartaal van 2017 opgericht. In 2018 zal voor het eerst op de website de
financiële verantwoording worden gepubliceerd.
De activiteiten tot nu toe
Vanaf de oprichting houdt EGH te Zaandam zondagdiensten, Bijbelstudies, lezingen (thema-avonden) en
een beginnerscursus (Bijbel Basics).
Zaandam, 19 november 2017

