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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: Het bestuur van De Finse Zeemanszending in Finland treedt op als bestuur van De
Finse Zeemanskerk Rotterdam. De lokale Kerkraad van de Finse Zeemanszending in
Rotterdam is een adviserend orgaan zonder financiële of juridische rol of 
verantwoordelijkheid.

	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 20
	0: De Finse Zeemanskerk Rotterdam
	5: https://hollanti.merimieskirkko.fi/nederlands/
	7: De Finse Zeemanskerk Rotterdam
	2: 's-Gravendijkwal 64, 3014 EG, Rotterdam
	4_EM: info@finsekerk.com
	1_KVK: 50367609
	3_TEL: 0104366464
	6_RSIN: 002773569
	21_ML: De missie van de Finse Zeemansmissie in Nederland (Rotterdam) is om het gevoel 
van saamhorigheid en inclusie in de Finse gemeenschap te versterken en ook het 
algemene welzijn van de bredere lokale gemeenschap te bevorderen. We streven 
ernaar mensen te helpen bij het behouden van een band met Finland, de Finse taal en 
de Finse cultuur, en door de waardering voor onze eigen cultuur te versterken, ook 
andere culturen te leren waarderen. De organisatie biedt een gastvrije en inclusieve 
gemeenschap en gemeente. Onze waarden zijn gastvrijheid, moed en veiligheid.


	23_ML: Sociaal werk met groepsactiviteiten.

Fondsenwerving door middel van verkoop, ledenwerving, verhuur en het organiseren van evenementen voor de doelgroepen.

Geestelijk werk door middel van kerkdiensten en gemeenschappelijke diensten met andere scandinavische kerken.

Met bovengenoemde activiteiten worden de doelstellingen geraaliseerd. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar het activiteitenverslag.
	24_ML: Subsidies van Finse Evangelisch-Lutherse Kerk, Ministerie van Onderwijs en Cultuur 
in Finland, Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid in Finland, Particuliere 
Stichtingen in Finland.

Eigen fondsenwerving: Jaarlijkse kerstmarkt en andere evenementen gedurende het jaar 

Inkomsten uit Café, Finse winkel en sauna.

Huurinkomsten van appartementen en andere ruimten in het kerkgebouw. 

	26_ML: De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen beloning.
 
De bezoldiging van de plaatselijke werknemers volgt het plaatselijke salarisniveau in elk land.

De bezoldiging van de Finse werknemers volgt de regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Finse christelijke organisaties zonder winstoogmerk.  

	25_ML: De inkomsten worden besteed aan personeelskosten, reiskosten en andere 
personeelsgerelateerde kosten, kosten voor de evenementen in de kerk, kosten voor
de kerkgebouwen en administratieve kosten.

De renovatie van het kerkgebouw werd gefinancierd met subsidies van de Finse
Evangelisch-Lutherse Kerk, het Ministerie van Onderwijs en Cultuur in Finland en particuliere stichtingen in Finland. 

Het onroerend goed van de kerk is eigendom van de Finse Zeemanszending in Finland, De activa van het kerkgenootschap omvatten meubilair, machines en andere apparatuur, alsmede lopende bankrekeningen. 
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: Sociaal werk omvat diverse groepsactiviteiten, het ondersteunen van Finse gemeenschappen, maar ook individuele ontmoetingen en crisiswerk. . Met behulp van het ontmoetingscafé, groepsactiviteiten en verschillende evenementen maken we kennis met de Finse bevolking en ondersteunen we zo hun leven. Sociaal werk wordt gedaan in onze kerk, maar ook overal in Nederland: in de haven, in huizen, op de vrachtwagenparken. Ons werk is mobiel en reageert snel. Activiteiten van de sociale werkgroepen: tuingroep, jongvolwassenengroep, seniorengroep, kinderspeelgroep en boekengroep voor volwassenen.

De fondsenwerving van de Finse Zeemanskerk in Rotterdam bestaat uit een cafetaria, een winkel met Finse producten en een sauna die we huren voor de gemeenschap.  Daarnaast verhuren we de ruimtes in de kerken we verhuren de kerkfaciliteiten voor verschillende soorten ontmoetingsgroepen. Op geestelijk gebied houden we één keer per maand diensten. Wij werken ook nauw samen met andere scandinavische kerken en hebben eens per drie maanden gemeenschappelijke diensten. Ons geestelijk werk versterkt het geloof van onze gemeenteleden en helpt Finnen die naar Nederland verhuizen te integreren in de samenleving en creëert een gevoel van saamhorigheid voor hen. We ondersteunen mensen in vreugde en verdriet, van geboorte tot overlijden. 


	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 21018
	2_A7: 2785
	3_A7: 268707
	4_A7: 292510
	5_A7: 9467
	6_A7: 79133
	7_A7: 0
	8_A7: 33004
	9_A7: 0
	10_A7: 133093
	11_A7: 30755
	12_A7: 285452
	13_A7: 7058

	0_JR: 2021
	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 0
	13_A7: 0

	3: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 
	4_A7: 0
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 0
	13_A7: 0

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	4_ML: In 2021is een subsidie van Suomen Merimieskirkko ry ontvangen van € 80.000- 

Bezoekers van de voorzieningen in het Finse Huis gedurende het jaar 2021: 3989 mensen

De gebruikers van het sociaal werk gedurende het jaar 2021: 1417 personen





