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1. Algemene gegevens 

 
Naam:    Linked 

 

RSIN/ fiscaal nummer:  858293146 

 

Kvk- nummer:   70364168  

 

Bankrekeningnummer:  NL10 RABO 0327 7216 50 

 

Website:   www.linkedrenkum.nl  

 

Email:    info@linkedrenkum.nl  

 

Adres samenkomst:  Hogenkampseweg 45, 6871 JK Renkum     

 

Postadres:    Terborchstraat 7, 6717 RM Ede 

 

 

2. Bestuur 
 

Het bestuur wordt gevormd door de voorganger en de oudsten. Geen van de bestuursleden 

ontvangt een vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.  De voorganger ontvangt ook geen 

vergoeding voor zijn werkzaamheden als voorganger. Er zijn geen medewerkers in loondienst.  

 

3. Doelstelling, missie & visie 
 

Doelstelling  

Linked is opgericht om een nieuwe en eigentijdse kerk/gemeente te vormen voor Renkum en 

omgeving. Momenteel gaan er christenen die in Renkum en omgeving wonen met een voorkeur 

voor deze eigentijdse kerkbeleving naar kerken die gevestigd zijn in andere plaatsen. Linked wil 

hiervoor een alternatief bieden, zodat christenen in of dichterbij hun eigen woonplaats een 

kerkgemeenschap kunnen vormen. Daarnaast wil Linked ook geïnteresseerden in het christelijk 

geloof ondersteunen in deze zoektocht.    

 

Missie 

Mensen laten weten dat God van hen houdt en samen deze liefde delen en beantwoorden. 

Visie 
Linked is een plek waar; Iedereen welkom is, we God ontmoeten en onze relatie met Hem delen, 
we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen, we hoop brengen aan de mensen om ons heen en 
een verschil maken in deze wereld. 
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4. Activiteiten 
 
Samenkomsten 

Vanaf november 2017 houdt Linked om de week op zondagavond een samenkomst in de 
cultuurzaal van het MFC Doelum in Renkum. Tijdens deze periode is gebleken dat er animo is 
voor het opzetten van een nieuwe en eigentijdse kerk voor Renkum en omgeving.  
 
Vanaf februari 2018 zal Linked elke 2e en 4e zondag van de maand een samenkomst houden op 
de zondagochtend in het MFC Doelum. Tijdens deze samenkomsten zullen er een aantal 
aanbiddingsliederen voor God gezongen worden en zal het programma van de Alpa-cursus 
doorlopen worden met elkaar. De Alpha-cursus is een introductiecursus over het christelijk 
geloof. En kan gevolgd worden door zowel gelovigen, zoekenden als niet-gelovigen. Door middel 
van deze cursus willen we de huidige bezoekers van Linked beter leren kennen op het gebied van 
geloof. Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerden welkom om de cursus te volgen. Ook wordt 
er voldoende gelegenheid geboden om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Door 
een kop koffie voor de samenkomst met elkaar te drinken en na afloop van de samenkomst 
wordt een lunch aangeboden. 
 
Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om deze samenkomsten en Alpha-cursus te volgen 
zal er vanaf februari ook opvang aangeboden worden aan de kinderen van de bezoekers van 
Linked.  
 
Kerstnachtdienst 
De kerstnachtdienst van 2017 werd erg goed bezocht en positief gewaardeerd door de 
bezoekers. Daarom zal Linked in 2018 wederom een kerstnachtdienst organiseren op 
maandagavond 24 december 2018. Op een eigentijdse manier zal er een kerstnachtdienst 
opgezet worden. De kerstnachtdienst zal een laagdrempelig karakter hebben waardoor hij ook 
goed geschikt is om bezocht te worden door mensen die niet of nauwelijks naar een kerk gaan.  
 

5. Financiën  
 

Geldmiddelen  

Het geld voor het onderhoud van het werk van de gemeente en voor uitbreiding van het 

koninkrijk van God wordt opgebracht door vrijwillige tienden en offergaven, legaten, 

erfstellingen en overige baten. (artikel 8.1 v/d statuten)  

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  

Het bevoegd gezag bestaat uit het oudstenteam bestaande uit voorganger en oudsten Het 

oudstenteam heeft een aantal bevoegdheden gedelegeerd aan de penningmeester. Deze 

bevoegdheden houden in (artikel 8.3 t/m 8.5 v/d statuten)  

• Het financieel beheer/penningmeesterschap van de gemeente berust bij de penningmeester, 

die daartoe door het oudstenteam is aangesteld. De penningmeester voert werkzaamheden uit 

als betalingen, bijhouden administratie, enzovoorts. 

 • De penningmeester is bevoegd tot het doen van betalingen die liggen binnen de grenzen van 

het door het oudstenteam verleende volmacht. In het huishoudelijk regelement is opgenomen 

dat dit gaat om bedragen welke minder bedragen dan €3000,- (zegge: drieduizend euro) exclusief 

BTW. Bij betalingen hoger dan €3000,- (zegge: drieduizend euro) exclusief BTW, is na overleg in 
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de vergadering van de oudsten een handtekening nodig van één van de oudsten. Deze bepaling 

kan door en tegen derden worden ingeroepen.  

• Onder verantwoordelijkheid van het oudstenteam wordt door de penningmeester jaarlijs een 

balans en een staat van baten en lasten (tezamen vormende de jaarstukken) over het geëindigde 

boekjaar opgemaakt.  

 

Controle  

Het financiële beheer wordt gecontroleerd door een extern administratie en/of 

accountantsbureau, die daartoe door het oudstenteam is aangewezen, en die geen deel mogen 

uitmaken van het oudstenteam. (artikel 8.6 v/d statuten)  

 

Aanvullende afspraken  

• Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 januari tot en met 31 december daaropvolgend. 

(artikel 8.2 v/d statuten)  

• De procedure voor het tellen van de collecte welke tijdens de samenkomsten wordt opgehaald 

is als volgt; Het geld wordt geteld door een persoon en gecontroleerd door een andere persoon. 

Per offer zal een telbriefje worden ingevuld en ondertekend door beide personen. Daarna wordt 

het geld in een gesloten envelop gedaan en aan de penningmeester overhandigd. De 

penningmeester draagt zorg voor de storting op de rekening van de gemeente.  

• Er kan een schriftelijke overeenkomst worden aangegaan met de gemeente waardoor uw 

giften/tienden worden aangemerkt als periodieke gift. Formulieren t.b.v. het aangaan van deze 

overeenkomst kunt u opvragen bij de penningmeester.  

 

Begroting 2018 

Aangezien Linked net begonnen is en nog in de pionierende fase zit, is het nog niet mogelijk om 

een gedegen begroting voor 2018 op te stellen. De kosten die gemaakt zullen worden hebben 

namelijk sterk te maken met de mate van animo voor Linked. Dit zal tijdens het jaar 

ondervonden moeten worden.  

 

We hebben wel een grove kostenraming gemaakt voor 2018. Wij verwachten dat in 2018 voor de 

huur van de zalen in MFC Doelum,  de aanschaf van geluidsapparatuur  en andere materialen, 

promotiekosten en cateringkosten uit zullen komen op €7000,- . Van de kerk HOPE (House  of 

Praise Ede) hebben wij voor 2018 een git toegezegd gekregen van €2500,- voor het opstarten van 

Linked. Daarnaast is er een ander persoon die een gift van €500,- heeft toegezegd. Het restant 

van dit  bedrag (€3500,-)  verwachten we op te halen door middel van tienden en collecten.  

 

Kijkend naar 2018 verwachten we voor 2019 een gedegen begroting en jaarrekening op te 

kunnen stellen en deze te publiceren op onze website.  

 


