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• Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam; KVK en/of RSIN nummer. Post- of bezoekadres, dan 

wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling; 

Kerkgenootschap Kingdom Impact 

KvK-nr. 32168643 

RSIN/ANBI-nr. 8192.02.137 

Per 1/8/2016: De Steiger 223, 1351 AX  ALMERE 

Tel.036-848 3177 

Van 1/1/2016 tot 31/7/2016: De Steiger 218, 1351 AW  ALMERE, tel. 036-524 7320 

Email: info@kingdomimpact.nl  

 

• Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving; 

Het Kerkgenootschap voert haar beleid zoals opgenomen in de oprichtingsstaten 

d.d. 6 maart 2008: 

“Het verspreiden van het evangelie (Woord van God) in zo’n kort mogelijke tijd, 

in binnen- en buitenland, met de beste middelen die hen ter beschikking staan, 

zoals: 

1. Het stichten en ondersteunen van kerken; 

2. Het verlenen van diaconale, materiele en humanitaire hulp, zoals het 

ondersteunen van weeshuizen, stichten van opvang voor mensen in nood 

zowel geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk;  

3. Het opleiden van onder andere leiders door middel van seminars, 

conferenties, trainingen en cursussen. 

4. Al datgene te doen om het doel van het kerkgenootschap te bereiken” 

 

• De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;  

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn gelijk aan de doelstelling volgens de 

statuten die zijn opgemaakt bij oprichting van de stichting, zie hiervoor. 

De leden van het kerkgenootschap geven vrijwillig een maandelijkse bijdrage 

en/of dragen bij middels een wekelijks offer tijdens de zondagsamenkomsten. Op 

een andere wijze wordt niet geworven. 
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• Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering 

van: 

o Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin 

zij zijn verenigd, 

o Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is 

aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze 

bestuurders of van hun familieleden 

Het bestuur bestaat in 2016 uit een voorzitter, penningmeester/secretaris, en 3 

bestuursleden. Het bestuur ontvangt geen beloning. 

 

• Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;  

In 2016 zijn er twee reizen naar Indonesie geweest ter versterking van de 

kerken waarmee we in relatie staan. Daarnaast hebben in 2016 contact gelegd 

met de Maranatha Gemeinde, Müsselkern, Duitsland. En onze relatie met New 

Sight International Network, Cardiff, Wales, verder verdiept. 

In augustus 2016 heeft de verhuizing van het Kerkgenootschap plaatsgevonden; 

van De Steiger 218 naar De Steiger 223, Almere. Er is veel geïnvesteerd in het 

bruikbaar maken van deze voormalige brandweerkazerne. 

 

Reguliere activiteiten: 

Elke zondag is er dienst vanaf 14:00 uur, Kingdom Impact Sunday Service.  

Eens per 2 weken op dinsdagavond Review & Prayer; herhaling van onderwijs, 

mogelijkheid tot het stellen van vragen en gebed ter versterking. 

Eens per maand diverse thuisgroepen, House Impact Time (HIT); thuisgroep 

voor (persoonlijk) gebed en verdere persoonlijke verdieping vanuit onderwijs. 

Tevens zijn er regelmatig conferenties, soms met sprekers uit het buitenland 

(Wales). 

 

• De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen 

betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande 

vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun 

doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen 

en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht 

van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.  
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Lasten en Baten 2016 

 
Lasten  € 42.158,16  

Bestedingen o.a.: 

Hospitality   €      4.452,38 

Zendingsreis  €      8.096,02 

huur en onderhoud  €      9.852,52 

div.abo&kantoorkosten €      4.316,84 

 
Baten   € 41.921,45  (inkomsten uitsluitend uit donaties) 

   --------------  

Verlies 2016  €      236,71 

 

Door de verhuizing zullen de kosten van de huur in de komende jaren velen 

malen hoger zijn dan de huur in voorgaande jaren. 

• De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar 

gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dient u de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 

2013 gepubliceerd zijn. 

• Dit wordt geregeld door een wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994. De ANBI-

status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te 

plaatsen. 


