
1 

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot 

de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 

 

 

A. Algemene gegevens  

 

Naam ANBI : Het Open Huis – CGK Haarlem 

RSIN/Fiscaal nummer : 6984848  

   

Website adres : www.hetopenhuishaarlem.nl  

E-mail adres : info@hetopenhuishaarlem.nl  

   

Kerkgebouw : Het Open Huis  

Telefoonnummer : 023 5273727 

   

Adres : Professor Boumanstraat 1A 

Postcode : 2035 AS Haarlem 

Plaats : Haarlem 

 

Het Open Huis in Haarlem Schalkwijk bestaat uit twee onderdelen die bestuurlijk, organisatorisch en 

financieel van elkaar onderscheiden zijn: 

• Het Open Huis – Maatschappelijk Centrum. Dit valt onder verantwoordelijkheid en aansturing van 

stichting Ontmoeting. De focus ligt op ontmoeting en maatschappelijke zorg. 

• Het Open Huis – Multiculturele Kerk. Deze valt onder verantwoordelijkheid en aansturing van de 

kerkenraad. De focus ligt op ontmoeting en geloofsopbouw. 

 

De organisatie en de focus van beide kanten van Het Open Huis verschillen dus. Maar de missie en passie 

zijn dezelfde. Juist daardoor vullen ze elkaar aan en vormen ze samen Het Open Huis. In dit kader wordt 

met Het Open Huis uitsluitend de kerkelijke tak van Het Open Huis bedoeld. 

 

Het Open Huis in Haarlem is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde 

Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin 

van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.  

 

Het Open Huis is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit 

rechtspersoonlijkheid. Het Open Huis kent de bijzondere positie van zendingsgemeente (artikel 21 lid 1 

KO) is sinds 1 januari 2016 verzelfstandigd als wijkgemeente in Haarlem. 

 

De kerkorde bevat onder meer bepalingen omtrent bestuur, financiën en toezicht die gelden voor de 

kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website 

van de landelijke kerk.  

 

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 

gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 

kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Het Open Huis.  

 

http://www.hetopenhuishaarlem.nl/
mailto:info@hetopenhuishaarlem.nl
https://cgk.nl/project/de-kerkorde/
https://cgk.nl/project/de-kerkorde/


2 

B. Samenstelling bestuur  

Het bestuur van Het Open Huis ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. De 

kerkenraad telt momenteel 4 leden: twee ouderlingen (waarvan één voorganger) en twee diakenen.  

De penningmeester, die geen deel uitmaakt van de kerkenraad, is verantwoordelijk voor het beheer van 

de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat 

onder meer tot uitdrukking komt in de vaststelling van de begroting en de jaarrekening.  

 

 

C. Beloningsbeleid  

De beloning van medewerkers in loondienst is geregeld in bijlage 48 (art. 84 KO), waarbij wordt 

aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Vanaf 2017 is de 

evangelist/voorganger de enige medewerker in loondienst binnen het kerkelijk deel van Het Open Huis. 

De overige leden van de kerkenraad, gemeenteleden en anderen werkzaam binnen Het Open Huis 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen 

worden vergoed.  

 

 

D. Visie en speerpunten  

Het Open Huis is een mooie multiculturele kerk in Schalkwijk en voor Schalkwijk. Met een sterke 

maatschappelijke betrokkenheid. Het Open Huis is allereerst een plek waar je kunt thuiskomen bij God. 

Van daaruit mogen we samen bouwen aan een plek waar God woont. Om zo voor de mensen in Het Open 

Huis en rondom Het Open Huis tot zegen te zijn. 

 

De visie van Het Open Huis is te vinden op deze website. Vanuit de visie worden jaarlijks de speerpunten 

voor het nieuwe seizoen vastgesteld, teneinde de visie te kunnen realiseren.  

 

Met betrekking tot de maatschappelijke activiteiten van Het Open Huis werkten we vanaf 1 januari 2017 

nauw samen met stichting Ontmoeting (www.Ontmoeting.org). Stichting Ontmoeting is verantwoordelijk 

voor de aansturing en uitvoering van de maatschappelijke activiteiten van Het Open Huis. Hierdoor zijn de 

kwaliteit en de continuïteit van deze activiteiten goed geborgd. Meer informatie hierover is te vinden op 

de website van Het Open Huis (www.hetopenhuishaarlem.nl) 

 

 

E. Verslag Activiteiten  

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de leden en vaste bezoekers van Het 

Open Huis en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd. Het verlangen is om meer mensen in 

Schalkwijk te kunnen dienen en ondersteunen vanuit het evangelie van Jezus Christus. Dat doet we door 

zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Waar mogelijk en passend zoeken 

we de samenwerking met kerkelijke en maatschappelijke instanties. Ook zijn binnen Het Open Huis 

meerdere vrijwilligers uit andere kerken en uit de wijk Schalkwijk werkzaam.  

 

Diverse activiteiten vinden plaats onder aansturing en verantwoordelijkheid van huiskringen (kringleiders) 

en teams (teamleiders). Naast de reguliere activiteiten zoals het houden van zondagse vieringen, het 

geven van bijbels onderwijs aan volwassenen, jongeren en kinderen. Belangrijke activiteiten in 2017 

waren:  

 

• Het verzorgen van de Alpha-cursus (meerdere keren per jaar), discipelschapscursussen en voor de 

eerste keer de Marriage Course, gericht op versterking van (huwelijks)relaties. 

• Het versterken van het leiderschap, onder andere door middel van een toerustingsprogramma voor 

kringleiders en andere leiders. 

• Maandelijks afstemmen met leden van de kerkenraad en pastoraal werkenden over de benodigde en 

verleende pastorale zorg. 

http://www.ontmoeting.org/
http://www.hetopenhuishaarlem.nl/
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• Activiteiten gericht op het versterken van de verbinding met de wijk, onder andere door het 

investeren in persoonlijke contacten, de tweemaandelijkse vieringen in (Winkel)Centrum Schalkwijk, 

de Sonrise-week voor buurtkinderen en -jongeren in de zomervakantie en de kerstviering voor 

buurtbewoners. 

• Het verder vormgeven en uitbreiden van de intensieve samenwerking met stichting Ontmoeting met 

betrekking tot de maatschappelijke activiteiten. 

• Het actualiseren van de visie van Het Open Huis en het starten met het uitvoering geven aan de 

(nieuwe) speerpunten. 

• Het introduceren van een nieuw logo en nieuwe huisstijl en het voorbereiden van de bouw van een 

nieuwe website.  

• Het participeren in verschillende samenwerkingsverbanden zoals Geloven in de Stad (GIDS netwerk), 

Intercultural Church Plants (ICP netwerk) en de classis Haarlem van de Christelijke Gereformeerde 

Kerken Nederland. 

• Samenwerking met Youth for Christ Haarlem gericht op opvang van en het aanbieden van activiteiten 

aan kinderen en jongeren. 

 
 

F. Financiële informatie  

Onderstaande staat van baten en lasten en balans over 2015 t/m 2017 geven inzicht in de financiële 

positie van Het Open Huis. De kolom begroting 2018 in de staat van baten en lasten geeft inzicht in de 

begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.  
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Toelichting  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen (dus ook Het Open Huis) zorgen in Nederland zelf voor de 

benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen 

gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken 

ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale 

(kerk)gebouwen of een specifiek project. Dit laatste is voor Het Open Huis niet van toepassing. Een 

belangrijke inkomenspost is de bijdrage van het maatschappelijk deel van Het Open Huis in de kosten van 

de gebouw-gerelateerde kosten. 

 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan huisvesting (huur en andere gebouw-

gebonden kosten), personele kosten en het vormgeven van reguliere activiteiten (vieringen en andere 

gezamenlijke activiteiten, gemeenteopbouw, toerusting en evangelisatie) en nieuwe initiatieven. 

Op grond van de Kerkorde is Het Open Huis gehouden om op basis van het aantal leden bij te dragen aan 

de instandhouding van het landelijk werk van de Christelijke Gereformeerde Kerken.  

 

Vanaf de verzelfstandiging van Het Open Huis (per 1 januari 2016) werkt Het Open Huis in maximaal 9 jaar 

toe naar een sluitende begroting, waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Uit de 

cijfers blijkt dat het jaarlijkse tekort wordt afgebouwd. Dit is conform de planning. Gezien deze financiële 

ambitie voert Het Open Huis een terughoudend uitgavenbeleid en wordt op allerlei manieren gezocht om 

de structurele en incidentele inkomsten te vergroten. 

 

 

G. Vrienden van Het Open Huis 

Het Open Huis is voor een belangrijk deel afhankelijk van giften van mensen die het werk binnen Het 

Open Huis een warm hart toedragen en ook in financiële zin steunen. Via info@hetopenhuishaarlem.nl  

en via de website kunnen mensen zich aanmelden als Vriend van Het Open Huis. Giften zijn fiscaal 

aftrekbaar en kunnen worden overgemaakt naar: IBAN NL87 INGB 0001 6326 13 op naam van Het Open 

Huis – CGK Haarlem. 

 

 

 

Haarlem, 13 juni 2018 

mailto:info@hetopenhuishaarlem.nl

