
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
KvK-nummer

:
:

CGK Haarlem - Het Open Huis
77267249

RSIN/Fiscaal nummer : 823966161

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.
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Samenstelling bestuur
Het bestuur van Het Open Huis ligt bij het leiderschapsteam.
Het leiderschapsteam bestaat uit 7 personen. Onderdeel van het leiderschapsteam is ook de
kerkenraad, die bestaat uit  twee ouderlingen, waarvan één voorganger.
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.

B. 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.

C. Missie 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 missie van Het Open Huis is te vinden op deze website. Vanuit de missie 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)

D.Verslag Activiteiten
De activiteiten die we als kerkelijke kant van Het Open Huis organiseren zijn een middel om
mensen in de wijk in contact te brengen met elkaar en met God. Het kernteam (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).

2021 was voor een groot deel een Corona-jaar. Door de Corona-pandemie en de lockdown die
erop volgde kwam een groot deel van onze activiteiten bijna stil te liggen. Elkaar ontmoeten
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was niet of nauwelijks mogelijk en veel gebeurde online. Ook het contact met de wijk moest op
andere manieren plaatvinden. Dingen die we als kerk hebben ondernomen zijn:

• in de loop van 2021 waren er – voorzover de Corona maatregelen dat toelieten –
wekelijks kerkdiensten voor het maximaal aantal toegestane bezoekers uit de wijk en
omgeving.
Hierbij kwamen er mensen van nul tot negentig tachtig jaar, uit alle lagen van de
samenleving en afkomstig uit meer dan 25 verschillende culturele achtergronden.

• Toen de lockdown kwam zijn we de diensten online gaan uitzenden. Eerst via
kerkomroep.nl als audio, later via YouTube als livestream, zodat ze vanuit de huiskamer
te volgen zijn. Buiten de strenge lockdown was er plek voor een klein aantal bezoekers.
Dit werd geregeld via een online inschrijfsysteem.

• Speciaal voor gezinnen met kinderen werd er maandelijks een online gezinsdienst
georganiseerd. Hierin hadden kinderen zelf ook een aandeel.

• Om meer mensen te bereiken zijn er regelmatig vlogs gekomen, die via Whatsapp
werden gedeeld. Bij deze vlogs zaten ook regelmatig kleine opdrachten om de één op
één ontmoetingen met mensen uit de buurt en mensen uit Het Open Huis te
stimuleren.

• Eenmalige acties in de wijk: bloemen uitdelen in de buurt rondom Het Open Huis,
kleurplaten van de kinderen voor de bewoners in het verzorgingshuis in de wijk,
knutselpakketten voor de kinderen van de basisschool in de wijk waarmee ze thuis
tijdens de meivakantie aan het werk konden

• Vakantiebijbelfeest: in de eerste week van de zomervakantie elke ochtend
sport, spel, dans, Bijbelverhaal en een knutselpakket voor kinderen in de
wijk.

• De Kerstmaaltijd die eerder voor 300 mensen uit de wijk georganiseerd werd kon nu
niet op dezelfde manier plaatsvinden als de jaren ervoor. Dit jaar zijn daarom 80
mensen gezocht en gevonden die hun huis openstelden voor 1-3 gasten. Zij kregen een
driegangendinerpakket thuisbezorgd, met een programma met opdrachten en filmpjes.
Zo hadden opnieuw bijna 300 mensen een mooie Kerstavond in meer dan 80
verschillende huizen in de wijk.

• Zodra het kon qua maatregelen, zijn de Alphacursus en huiskringen opgestart als
plekken van ontmoeting en geloofsverdieping. Daarnaast zijn er activiteiten
gestart voor geloofsverdieping, waaronder thema-avonden ‘Wandelen met
God’.
Ook dit onder in achtneming van de Coronamaatregelen.

• Het Open Huis kwam verschillende keren op tv: de Evangelische Omroep (EO) maakte
een driedelige rapportage voor het tv-programma ‘Zie je Zondag’. Dit werd in het
najaar van 2020 uitgezonden en leverde van verschillende buurtbewoners tot in 2021
positieve reacties op.

• 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.

• Contact met de wijkagent vanwege overlast van jongeren in de buurt monde uit in een
constructieve benadering met jongerenorganisatie Youth for Christ. Deze organisatie is
nu elke woensdag present in de wijk, ze organiseren activiteiten voor de jongeren en
gebruiken Het Open Huis als basis voor hun team van vrijwilligers.

• Onze droom is in 2021 in vervulling gegaan.
Sinds 2019 waren er plannen in voorbereiding om een tweede locatie van Het Open
Huis openen. Deze tweede locatie komt in Molenwijk, een andere wijk in stadsdeel
Schalkwijk. Eind 2020 kregen we zicht op een locatie, waar ook een kringloopwinkel
van Woord & Daad en het Maatschappelijk Centrum van Het Open Huis onderdak gaan
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vinden.
En in oktober 2021 is Gendro Schijff als Pionieer voor Molenwijk gestart vanaf de
locatie van de Woord & Daad Kringloopwinkel en het Maatschappelijk Centrum aan de
Frieslandlaan 1 in Haarlem (Molenwijk.

De bekostiging van de kerkelijke activiteiten van deze nieuwe Pionierslocatie vindt niet
vanuit de reguliere financiën van Het Open Huis plaatsvindt, maar vanuit bijdragen van
andere kerken, particulieren, subsidies en fondsen en wordt ook separaat geadministreerd.
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E. Financiële informatie
Onderstaande Gecomprimeerde staat van baten en lasten over 2018 t/m 2021 en de
Geconsolideerde Balans per 31-12-2021 geven inzicht in de financiële positie van Het Open
Huis. We maken administratief onderscheid tussen de kerk, de diaconie van de kerk en de
pioniersplek Molenwijk (zie voor dit laatste onder het Verslag Activiteiten).
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Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn
gecontroleerd.

- Datum laatste kerkvisitatie: 18-02-2018
In verband met de aangescherpte Coronamaatregelen heeft de visitatie in 2020 niet plaatsgevonden,
wel is er een verslag uitgegaan in de classis.

- Kascontrole kerk uitgevoerd op: 04-04-2022
- Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 04-04-2022

Toelichting (a)

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.
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Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan huisvesting (huur en andere
gebouwgebonden 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.

Op 4 april 2022  heeft de kascommissie de financiële administratie van zowel de kerk als de
diaconie gecontroleerd en in orde bevonden.

F. 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 - juli  2022
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