Christelijke Gemeente Alblasserdam (Hierna: CGA) BELEIDSPLAN 2018-2019
Algemeen
Naam Instelling.
Christelijke Gemeente Alblasserdam, gevestigd Randweg 143 2951 AK te
Alblasserdam, feitelijk samenkomend Rijnstraat 434 2953 CT Alblasserdam.
De gemeente wordt geleid en bestuurd door de Raad (geestelijke leiding) en het
Bestuur (bestaande uit Diakenen, leiding in financiële, materiële en sociale zaken).
Doelstelling
De gemeente stelt zich ten doel mee te werken aan de verspreiding van het
Evangelie van Jezus Christus, zoals dat in de Bijbel wordt geopenbaard. In het
bijzonder in Alblasserdam en omstreken. De gemeente wil alle volken tot zijn
discipelen maken en in praktijk brengen wat de Bijbel leert over het eren en dienen
van God en het dienstbaar zijn aan de medemens. De gemeente wil behoeftige
gemeenteleden ondersteunen.
De gemeente wil haar doelstelling bereiken door het organiseren van zondagse en
doordeweekse samenkomsten en toerustingsbijeenkomsten en vormen van gebedsen huiskringen. Verder draagt de gemeente financieel bij aan projecten die het
evangelie bekend maken, zoals (straat)evangelisatie, evangelisatiereizen en
lectuurverspreiding. De gemeenteleden worden gestimuleerd tot onderling
dienstbetoon en het leiden van een dienstbaar leven in de samenleving.
De doelstelling voor de jaren 2018 en 2019 is het verder opbouwen van het lokale
gemeenteleven.
Financiering
De financiering van de activiteiten van CGA vindt nagenoeg geheel plaats door
middel van vrijwillige bijdragen van betrokkenen en collecten tijdens de
samenkomsten. Het beleid is erop gericht om de ontvangen middelen jaarlijks te
besteden aan de doelstelling. Een beperkte reservevorming tot ten hoogste begrote
kosten van een jaar is mogelijk. Voor de wijze van begroten en verantwoorden wordt
verwezen naar de Gemeenteorde en de Regeling Financieel beheer.
Beloning
De bestuurders ontvangen geen financiële of materiële beloning voor het uitoefenen
van hun functie. Onkosten kunnen vergoed worden op basis van de Regeling
Financieel Beheer.
Dit beleidsplan is vastgesteld dd 20 september 2018
Voorzitter
XXXXXX

Secreataris
XXXXXXXX

Overige stukken van belang
- Gemeenteorde
- Aanstelling oudsten en diakenen
- Regeling Financieel Beheer
- Regeling Financieel Beheer

