A FAMILY WHERE HEROES ARE

EQUIPPED, EMPOWERED AND SENT

Aanvullende gegevens, wettelijke verplichtingen boekjaar 2020 ANBI

Kerkgenootschap House of Heroes
Statutaire naam: Kerkgenootschap House of Heroes
RSIN/fiscaal nummer 852438515
Registratie kamer van koophandel 57101205
Contactgegevens
Postadres:
Postbus 217
3840 JV Harderwijk

Doelstelling volgens de statuten en andere interne besluiten
Het kerkgenootschap stelt zich ten doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar woord: “De Bijbel”, vanuit
de kracht en blijdschap van de Heilige Geest mensen tot Jezus en het gezin van de Vader te brengen, waarin ze
zich ontwikkelen tot volwassen zonen en dochters en Hem verheerlijken in hun leven. Waarin ze ondersteund
worden om mee te bouwen aan de Gemeente en Zijn koninkrijk bekend maken in de wereld.
De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk de doelstellingen van het kerkgenootschap te bereiken en
te beheren, dit in de ruimste zin van het woord.
Kerkgenootschap House of Heroes heeft een eigen beleidsplan
Ten aanzien van de activiteiten van het kerkgenootschap verwijzen wij naar de informatie die staat op
www.houseofheroes.nl Omdat wij een groeiende dynamische gemeente zijn verwijzen wij ook naar de
publicatie van ons meerjarenplan/beleidsstuk op de website. Dit onderdeel is uitgewerkt en akkoord bevonden
door de oudsten en akkoord bevonden door de bestuursleden.
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid
Het statutair bestuur bestaat uit tenminste 3 leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Bestuurders kunnen bezoldigd zijn, maar ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.
Actuele uitgeoefende activiteiten
House of Heroes houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie vanuit de Bijbel
centraal staat. Daarnaast realiseren wij conferenties ter opbouw van het evangelie voor leden en niet-leden.
Tevens zorgt House of Heroes voor gedegen studies en nevenbijeenkomsten ter opbouw van het geloofsleven
van leden dmv o.a. leiderschapstrainingen, discipelschapstrainingen, lifegroups, prayersessies, mannen- en
vrouwendagen.
House of Heroes heeft een interne “Share” afdeling die voorziet in de noden en hulp biedt aan
minderbedeelden.

1

Publicatiestuk 2020 dossier 20-002

A FAMILY WHERE HEROES ARE

EQUIPPED, EMPOWERED AND SENT

Aanvullende gegevens, wettelijke verplichtingen boekjaar 2020 ANBI

Financiële verantwoording balans en baten/lasten 2020
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