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Gods Koninkrijk in onze wereld  

Missiestatement:
We zijn krachtige mensen vol passie voor 
Jezus en zijn Koninkrijk, we willen dagelijks 
op een boven natuurlijke manier met God 
leven en samen vormen we een liefdevolle 
familie.
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Naam: Shelter-Haarlem, evangelische gemeente
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
RSIN: 004819809
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Contactgegevens:
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2026 XA Haarlem
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Het Bestuur
Het bestuur van Shelter Haarlem bestaat uit de oudstenraad. De Oudstenraad bestaat uit minimaal drie 
personen waaronder een voorzitter en een secretaris. De leden van de oudstenraad worden door de zit-
tende leden van de Oustenraad benoemd. Deze benoeming wordt gezien als ‘een besluit van importantie’ 
wat inhoudt dat de oudstenraad een voorgenomen besluit voorlegt aan de leden tijdens een gemeente-
overleg.

Doelstelling 
De doelstelling van Shelter Haarlem zoals vastgelegd in de statuten is om het goede nieuws van Gods 
koninkrijk te verkondigen. Dit houd in het inspireren van gelovigen en het bereiken van ongelovigen met 
het evangelie en het ontwikkelen van mensen naar het evenbeeld van Christus. Het verrichten van alle 
verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 
kan zijn. 

Hoofdlijnen beleidsplan
Welke werkzaamheden verricht het kerkgenootschap? Wanneer worden welke werkzaamheden uitge-
voerd? En hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
• Het houden van samenkomsten waarin tijd van ontmoeting, aanbidding en onderwijs centraal   
 staat.
• Het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs dat mensen opleidt met Bijbelse waarheden om 
 geestelijk te groeien.
• Het ontwikkelen van leiders danwel het laten groeien van toekomstige leiders in een 
 leiderschapsrol.
• Ondersteunen van zendelingen en bedieningen in binnen en buitenland om bij te dragen aan Gods  
 Koninkrijk in binnen en buitenland
• Het schrijven, produceren en uitgeven van materiaal ten behoeve van de inhoudelijke 
 ontwikkeling, groei en opdracht als kerkgenootschap
• Het ondersteunen van projecten en producten die het doel van het kerkgenootschap bevorderen
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Hoe krijgt het kerkgenootschap inkomsten?
Shelter Haarlem verkrijgt het merendeel van de inkomsten door regelmatige gift en van leden en bezoe-
kers. Daarnaast worden inkomsten ontvangen tijdens de zondagochtenden. Een kleiner  deel van de 
inkomsten  komt uit:
• Verhuur van ruimtes in het gebouw van Shelter Haarlem (minder dan 1%)
• Subsidies en donaties
• Vergoedingen voor het vervullen van spreekbeurten, trainingen, concerten en andere diensten
• Hetgeen het kerkgenootschap door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze 
 verkrijgt.

Op welke manier en aan welke doelen worden de verkregen inkomsten besteed? Als uw kerkgenoot-
schap vermogen aanhoudt, vul dan in waar en op welke manier dit vermogen wordt aangehouden (bij-
voorbeeld spaarrekening, beleggingen etc). Er hoeven geen nummers van bankrekeningen te worden 
vermeld.
De inkomsten van Shelter Haarlem worden voor een groot deel besteed aan Personeel. Het personeel van 
Shelter bestaat uit voorgangers, een kinderwerker en jeugdwerker en ondersteunend personeel. Tevens 
gaat er een deel naar de georganiseerde activiteiten zoals eerder beschreven in de hoofdlijnen van het 
beleidsplan. Een ander deel van de inkomsten wordt besteed aan het aanhouden van het gebouw (on-
derhoud, gas, water licht, etc) Tevens wordt een deel besteed aan zendelingen en bedieningen. Shelter 
Haarlem heeft  als doel om in elk geval 10% van de inkomsten te besteden aan doelen buiten de eigen 
gemeente.

Beloningsbeleid: Bij het beloningsbeleid kan verwezen worden naar regelingen van het landelijke kerkge-
nootschap waartoe de plaatselijke kerkgemeenschap behoort.

Bestuurders van Shelter Haarlem krijgen geen beloning voor bestuurlijke activiteiten. Een deel van het 
oudstenteam is ook in dienst van Shelter Haarlem. Voor de bestuurlijke activiteiten ontvangen zij geen 
beloning. 

Voor een activiteitenverslag en staat van baten en lasten: zie het laatst gepubliceerde jaarverslag 
voor een uitgebreid overzicht of de samenvatting op de volgende pagina
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