Tabernacle Christian Centre
ANBI
Hieronder volgen de gegevens die per 1 januari 2014 gelden voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling) volgens de Nederlandse Belastingdienst.
Tabernacle Christian Centre (hierna ‘TCC’) in Tilburg is statutair geregistreerd als Kerkgenootschap en
geregistreerd als ANBI sinds: 15-11-2010
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1. Algemene gegevens
Statutaire naam:
RSIN nummer:
KvK inschrijving:
IBAN rekening:
Postadres:
E-mail:
Website:
Adres van samenkomst:

Tabernacle Christian Centre
823192945
51273993
NL37INGB0004809293 t.n.v. Tabernacle Christian Centre
Moersbergen 8, 5653 NA, Eindhoven
info@tcctilburg.com
www.tcctilburg.com
Reinevaarstraat 55, 5044 HD, Tilburg

2. Doelstelling en Missie
Doelstelling van het Kerkgenootschap:
De doelstelling van het Kerkgenootschap is gelegen in de opdracht van Jezus Christus aan Zijn
volgelingen, zoals vastgelegd in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 28, vers 19: “Gaat dan henen,
maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”
Het Kerkgenootschap heeft ten doel het verspreiden van het Evangelie, het bieden van een plaats waar
mensen gezamenlijk de Heer kunnen aanbidden, een familie en een veilige plaats kunnen vinden. Een
plaats te bieden waar mensen zich kunnen ontwikkelen in hun Christelijke overtuiging door middel van
Bijbelstudie, diensten en activiteiten. Het bieden van pastorale zorg aan leden van de kerkgemeente,
of, op verzoek, van mensen buiten de lokale gemeente. Het stichten of ondersteunen van kerken in
binnen- en buitenland. Het verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp, zoals het stichten
of ondersteunen van bedieningen die beantwoorden aan maatschappelijke noden in binnen- en
buitenland. Het opleiden van leiders door middel van conferenties, teambuilding en trainingen.
Als grondslag aanvaardt TCC de Bijbel, als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als leidraad
voor alle zaken die met geloof en leven te maken hebben
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Missie:
• Om bekend te maken aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods
(Ef. 3:10)
• Om Zijn Kerk te vestigen als een pilaar en vastigheid der waarheid (1 Tim. 3:15)
• Om Zijn volk voor Zijn troon te leiden om effectief te zijn in Zijn Koninkrijk (Hebr. 4:16)
• Om relevant te zijn voor de maatschappij van vandaag, de Boodschap predikend die het
verschil maakt

3. Beleidsplan
Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) is het belangrijkste strategisch thema van TCC. Wij
geloven in het volgen van Jezus Christus in alle aspecten van ons leven (Luc. 14:27). Daarnaast zijn er
belangrijke thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in ‘Discipelschap’, zoals:
• Gerichtheid op de niet-gelovige mens en samenleving (1 Cor. 9:19-23)
• Leiderschapsontwikkeling (1 Tim. 4:12-16)
• Onderwijs gericht op toerusting (Ef4:11-13)
• Eenheid in theologische en ethische uitgangspunten (Ef. 4:1-6)
• Huwelijk en gezin, gezonde families en het verbinden van generaties (Ps. 68:5-6)
• Zendingsbeleid (Matt. 28:19)
Discipelschap speelt zich af in drie vitale relaties: de relatie met God en Jezus Christus, de relatie met
mede-gelovigen en de relatie met de niet-gelovige wereld rondom ons

4. Verslag van activiteiten
Het Kerkgenootschap tracht haar doelstelling te bereiken door (niet limitatief):
• Het evangelie bekend te maken aan alle mensen. De prediking van het Woord van God
• Een ieder te helpen in zijn of haar omstandigheden op geestelijk en maatschappelijk niveau,
voor zover dat in het vermogen ligt van het Kerkgenootschap
• Mensen op te bouwen in het geloof en hen te leren leven overeenkomstig het Woord van God,
opdat het hen goed zal gaan
• Openbare samenkomsten te houden op zondagen, waar het Woord van God zal worden
gepredikt en Zijn naam geprezen zal worden
• Het verlenen van pastorale zorg aan hulpbehoevenden. Bijvoorbeeld het bezoeken van zieken,
gesprekken met zorgvragers, rouwbegeleiding en huwelijksvoorbereiding
• Mensen de mogelijkheid te bieden voor persoonlijke begeleiding en hen de grondbeginselen
van het Christelijk geloof te leren
• Kinder- en tienerwerk
• Doopdiensten, huwelijksdiensten en begrafenisdiensten te houden, al naar gelang de
behoefte
• Het vieren van Avondmaal in de samenkomst op de eerste zondag van de maand
• Avonden te organiseren voor Bijbelstudie, gebed, onderwijs en vrouwen- en mannengroepen
• Discipelschapstraining te geven, waarin mensen geleerd wordt om de Bijbel toe te passen in
hun dagelijkse leven en om met hun talenten en/of gaven om te gaan
• Spontane activiteiten te organiseren die mensen individueel opbouwen, de gemeente als
geheel toerusten of van nut zijn voor de maatschappij in het algemeen
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5. Bestuurssamenstelling
Het Bestuur van Kerkgenootschap Tabernacle Christian Centre bestaat uit:
• I.B.C. Koning, voorzitter
• M.J.H. Koning, secretaris
• W.M. Joosten, Penningmeester

6. Beloningsbeleid
Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen onkosten voor haar diensten.
Aan Bedienaars van het Evangelie (voorgangers) worden de zogenoemde Tienden overgemaakt bij
wijze van vergoeding (1 Tim. 5:17-18, 1 Cor. 9:1-12)

7. Financiële verantwoording
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. TCC ontvangt geen overheidssubsidie.
Gemeenteleden dragen bij voor het werk van de gemeente.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
vergoedingen voor de voorganger (tienden) en vergoedingen aan (gast)sprekers, de huur van de
samenkomstruimten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Bovendien worden
internationale Christelijke initiatieven ondersteund zoals een sponsorkind in Columbia via Compassion
en worden studenten in India gesponsord om te kunnen studeren.
Bronnen van inkomsten:
De voornaamste bronnen van inkomsten van het Kerkgenootschap zijn:
• Offerandes en collecten tijdens samenkomsten
• Giften
• Tienden
• Schenkingen
Uitgaven:
De financiële middelen van het Kerkgenootschap worden geheel gebruikt om de doelstelling van het
Kerkgenootschap te ondersteunen en te verwezenlijken.
De voornaamste uitgaven zijn:
• Huur van de ruimten voor samenkomsten en overige activiteiten
• Vergoeding van onkosten van bedienaars van het Evangelie
• Ondersteuning van zendingsprojecten
• Ondersteuning van maatschappelijk behoeftigen
• Administratieve kosten (verzekeringen, bankkosten)
• Aanschaffen van muziek- en ondersteunende apparatuur voor de samenkomsten
• Organiseren van conferenties/cursussen/opleidingen
Naast deze belangrijkste uitgaven kan besloten worden om projecten of initiatieven te ondersteunen
of te starten die liggen binnen de doelstelling van het Kerkgenootschap, maar die hierboven nog niet
voorzien zijn.
De jaarrekening wordt jaarlijks opgemaakt door de Penningmeester, de heer W.M. Joosten
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Beheer van vermogen
Alle inkomsten worden beheerd door het Bestuur, dat de Penningmeester heeft gemachtigd om
namens het Bestuur het vermogen te beheren. Het Bestuur wil zo veel mogelijk schulden vermijden
en de uitgaven aanpassen aan de inkomsten. Eventueel positief vermogen zal in de vorm van
spaartegoeden worden bijgeschreven op een spaarrekening voor toekomstige uitgaven.
Het vergaren van vermogen, anders dan ter reserve, is geen doelstelling op zich van het
Kerkgenootschap.
Het Bestuur zal uitdrukkelijk geen vermogen beleggen in effecten

Staat van Baten en Lasten – boekjaar 1 januari tot en met 31 december (bedragen in Euro’s)

Boekjaar 2017

Boekjaar 2016

14.331,26
448,70
379,00
------------15.158,96

12.073.35
533,05
255,99
----------12.862,39

Totaal lasten

5.643,44
1.134,32
394,35
210,56
646,15
5.092,66
926,00
413,91
------------14.461,39

5.269,02
1.112,55
394,35
197,82
346,65
3.820,00
872,54
399,31
------------12.412,24

Jaarresultaat

+ 697,57

+ 450,15

BATEN
Bijdragen van leden – tienden, giften en offeranden
Liefde-offer gastsprekers
Ondersteuning voor internationale bedieningen
Totaal baten

LASTEN
Vergoedingen aan bedienaars
Liefde-offer gastspreker
Verzekeringen
Bankkosten
Geluidsapparatuur
Huisvesting
Ondersteuning voor internationale bedieningen
Overige kosten
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