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ANBI gegevens kerkcentrum De Nieuwe Stad   

A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  kerkcentrum De Nieuwe Stad 

Telefoonnummer  0206901458 

RSIN/Fiscaal nummer:  8129.44.562 

Website adres:  https://denieuwestadzuidoost.wordpress.com/  

E-mail:  j.van.riet@hetnet.nl (secr.) 

Adres:  Luthuliplein 11 

Postcode:  1103 TR 

Plaats:  Amsterdam 

 

 
 
Kerkcentrum De Nieuwe Stad is eigendom van de volgende kerken: 
-Protestantse Gemeente te Amsterdam Zuidoost voor 56,927% 
-Rooms Katholieke parochie “De Graankorrel“ voor 26,443% 
-Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam voor 9,285% 
-Stichting Christian Baptist Church voor 7,345% 
 
Deze vier eigenaarkerken hebben een Akte van Samenwerkingsovereenkomst gesloten met als 
doel “de instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkcentrum ten dienste van en 
voor gezamenlijke rekening van de Kerken.” (art. 1) Voor dat doel is een beheerscommissie 
opgericht: 
“Als integrerend deel van deze overeenkomst, zonder welke zij niet zou zijn tot stand gekomen, 
geven de Kerken bij deze last en volmacht aan de leden van de beheerscommissie gezamenlijk, 
teneinde de Kerken te vertegenwoordigen en hun belangen waar te nemen met betrekking tot de 
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exploitatie van het kerkcentrum, hiertoe namens de Kerken alle noodzakelijke rechtshandelingen 
te verrichten, alle akten en stukken te tekenen en verder alles te doen wat met betrekking tot de 
exploitatie en het normale onderhoud noodzakelijk of gewenst is, mits dat binnen het raam van 
de door de Kerken goedgekeurde begroting blijft. Nadrukkelijk wordt hierbij bepaald, dat tot de 
exploitatie en het onderhoud niet zal worden gerekend een algehele restauratie dan wel een 
verbouwing, welke ten doel heeft tot een duidelijke uitbreiding van het kerkcentrum te geraken; 
bovendien wordt deze volmacht slechts gegeven aan de leden gezamenlijk, waarbij zij geen recht 
hebben van assumptie of subrogatie. De volmacht kan worden herroepen uitsluitend tegen het 
einde van een kalenderjaar met inachtneming van een termijn van drie maanden.” (art. 5) 
 

B. Samenstelling beheerscommissie. 
 

De beheerscommissie wordt gekozen uit en door de vier eigenaarkerken en bestaat uit 9 leden. 
 

C. Doelstelling/visie. 
 

Zie art. 5 uit de Samenwerkingsovereenkomst hierboven. 

De beheerscommissie heeft als doelstelling om het kerkgebouw tegen zo gering mogelijke kosten 
voor de eigenaarkerken in goede staat te houden. Om de exploitatielasten te verminderen wordt 
het kerkgebouw, naast het gebruik door de eigenaarkerken,  verhuurd aan een tiental geloofs-
genootschappen en, voor een gering deel, aan andere organisaties. Ook zijn (andere) 
bijeenkomsten met een religieus of sociaal-maatschappelijk karakter mogelijk. 

 

D. Beleidsplan. 
 
Het groot onderhoud wordt verricht op basis van een Meerjaren Onderhouds Begroting. Een 
vereenvoudigd uittreksel vindt u hieronder. 
 
Prijzen afgerond in duizenden euro's       
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E. Beloningsbeleid. 
 

De beheerscommissie heeft een parttime koster/beheerder en twee parttime 'kosters met 
beperkt takenpakket' in dienst. Hun beloning is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling 
Protestantse kerk in Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 
De leden van de beheerscommissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 

F. Verslag Activiteiten. 
 

De beheerscommissie bespreekt eenmaal per twee maanden alle gewenst activiteiten die nodig 
zijn om het doel zoals omschreven onder C. te verwezenlijken. 
Er vindt regelmatig overleg plaats met de eigenaarkerken en de huurderkerken.  
Uit de aard der werkzaamheden volgt dat er geen jaarverslagen worden gemaakt. Het jaarverslag 
wordt gevormd door de jaarrekening, zie onder H. 
 

G. Voorgenomen bestedingen.  
 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het gebruik van het kerkgebouw vertoont een grote mate van continuïteit: 
kerkdiensten worden gehouden en ook andere (kerkelijke) activiteiten vinden plaats. In de kolom 
begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  
 

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx
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Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht 
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
  

Baten en Lasten kerkcentrum De Nieuwe Stad    

   begroting  rekening rekening 

  2016 2016 2015 

baten       

Opbrengsten uit bezit en beleggingen € 1500 € 1150 € 2235 

Functionele inkomsten € 135.850 € 130.706 € 118.735 

Incidentele baten 0 0 € 551 

Negatief resultaat 0 0 € 8.117 

Totaal baten  € 137.350 € 131.856 € 129.638 

lasten       

Kosten onroerende zaken € 52.200 € 49.250 € 32.945 

Kerkelijke gebouwen € 11.250 € 8.200 € 8.191 

Beheerskosten €  28.900 € 27.250 € 27.268 

Incidentele lasten 0 0 € 2.696 

Salarissen (koster/beheerder en 
maatwerkers) € 43.000 € 46.500 € 58.538 

Voordelig resultaat € 2.000 € 656 0 

Totaal lasten  € 137.350 € 131.856 € 129.638 
 

Toelichting 
 
De ontvangen inkomsten worden besteed aan het in stand houden van het kerkcentrum (zoals 
onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie 
(zoals salaris koster/beheerder en maatwerkers). 
In 2015 is geen bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud, in 2016 weer wel. 
Dientengevolge was de bijdrage van de eigenaarkerken in 2015 lager en in 2016 weer hoger. 
Per 31 dec. 2014 is de boekwaarde van de inventaris € 34.861 en bezit de beheerscommissie     
aan geldmiddelen € 253.992, incl. de reservering groot onderhoud. 


