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MEMO: ANBI Stichting Holy Ghost Revival Chapel International
Amsterdam, November 2017
Beste Lezer,
De overheid heeft bepaalt dat voor de ANBI stichtingen en
kerkgenootschappen nieuwe vereisten zijn ten aanzien van
publicatie van beleid, activiteiten en financiën.
Dit document bevat de specifieke zaken welke een ANBI-stichting
op haar website moet
publiceren:
i. de naam van de instelling
ii. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer
iii. het post- of bezoekadres van de instelling
iv. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
v. de hoofdlijnen van het beleidsplan
vi. de functie van de bestuurders en namen van de bestuurders
vii. het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
viii. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
ix. een financiële verantwoording
Op de volgende pagina’s volgt een uitwerking van de
bovenstaande 9 punten.
Met vriendelijke groet,
Kwaku Owusu Agyeman
Namens het bestuur Stichting Holy Ghost Revival Chapel Int.
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i. de naam van de instelling
Stichting Holy Ghost Revival Chapel International
ii. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer)/fiscaal nummer
8056.45.706
iii. het post- of bezoekadres van de instelling
Groeneveen 6, 1103EA Amsterdam
iv. een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de
ANBI
Het bouwen van de kerk door het leiden van mensen tot het
geloof in Jezus Christus waarbij deze mensen worden gediscipeld,
bekrachtigd en worden vrijgezet om ditzelfde werk te doen bij
anderen.
v. de hoofdlijnen van het beleidsplan
De stichting functioneert in beginsel als een kerkgenootschap en
houdt zich dan ook hoofdzakelijk bezig met het organiseren van
activiteiten waarbij het geloof in Jezus Christus ontstaat of wordt
vergroot in de levens van mensen.
De activiteiten bestaan uit het houden van kerkdiensten,
gebedsbijeenkomsten, bijbelstudies en inspirationele
bijeenkomsten.
Daarnaast heeft de stichting HGRCI ook een maatschappelijke rol
door initiatieven te starten welke bijdragen aan een betere
leefomgeving voor de bewoners in de gemeente van Amsterdam
Zuid-Oost.
Deze reguliere zondagsactiviteiten worden bekostigt door de
inkomsten uit vrijwillige giften welke afkomstig zijn van de leden
van de kerk.

Groeneveen 6
1103 EA Amsterdam Z.O.
Holland

Tel.: +31-(0)20-8942447
Fax: +31-(0)20-4166568
E-mail: info@holyghostrevivalcentre.nl
Website: www.hgrci.com
KvK nr.: 41214085
RaboBank Nr.: NL 27 RABO0393545059

De Kerkgenootschap houdt een financiële administratie bij
waaruit de inkomsten, kosten, verplichtingen en vermogen
blijken. De penningmeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor
de correcte uitvoering van de financiële administratie. Bij het
voeren van de financiële administratie wordt er gebruik gemaakt
van de diensten van vrijwilligers.
In de administratie worden specifiek de volgende posten
bijgehouden:
• De inkomsten die zijn verkregen;
• De uitgaven die zijn gedaan, waaronder voor het beheer van
de Stichting en overige organisatiekosten;
• Eventuele onkostenvergoeding voor vrijwilligers en pastoors;
• De aard en omvang van het vermogen.
De Kerkgenootschap kent een bestuursvergadering waarin
financiën en andere gerelateerde zaken worden besproken. Het
eigen vermogen van de Kerkgenootschap is afgestemd op haar
doelstelling met een buffer voor de komende jaren. Haar
continuïteit wordt op deze wijze gewaarborgd.
Bij opheffing van Kerkgenootschap zal het resterende positief
vermogen worden besteed conform het doel dat door haar wordt
nagestreefd.
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vi. de functie van de bestuurders en namen van de
bestuurders
Agyeman Kwaku Owusu (Voorzitter bestuur)
Donkor, Bagyina Joseph (Penningmeester)
Osei, Michael (Algemeen bestuurslid)
Akoto, Martha Osei (Algemeen bestuurslid)
Acheampong, Owuahene (Secretaris)
vii. het beloningsbeleid ten aanzien van de bestuurders
Ten aanzien van de bestuurswerkzaamheden wordt geen beloning
gegeven aan de bestuurders. De bestuursactiviteiten worden
geheel op vrijwillige basis uitgevoerd door de
bestuurders.
viii. een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Naast de wekelijkse zondagsdiensten en doordeweekse publieke
en huiselijke samenkomsten (Area Fellowship) in Amsterdam zijn
er in de afgelopen 12 maanden o.a. georganiseerd aan additionele
activiteiten: Kerstmusical, Training en Bijbelstudie: Youth
seminar, Marriage seminar, Worship seminar en Christian
Women conference.
ix. een financiële verantwoording
Onderstaand de financiële verantwoording van de stichting Holy
Ghost Revival Chapel International over het boekjaar

