
 
CIO ANBI 2021 format – Rafael Almere 
A - Algemene gegevens 

Officiële naam conform statuten: Rafaël Gemeenschap Almere 

Publieksnaam: Rafael Almere 

Kamer van Koophandel nummer: 80880290 

RSIN: 818772992 

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de 
volgende link:  https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/. Instelling: Rafael 
Almere en  Vestigingsplaats: Almere 

Postadres: Rafael Gemeenschap Almere, ‘s Hertogenboschplein 2, 1324 WB Almere 

Email: secretariaat@rafaelalmere.nl 

B - Samenstelling bestuur 

De gemeenschap wordt overeenkomstig de statuten geleid door een team van leiders. Uit 
het leidersteam is het volgende dagelijks bestuur gekozen: statutair voorzitter, secretaris en 
penningmeester. 

De statutair voorzitter en secretaris zijn tevens voorgangersechtpaar.  

C - Doelstelling en Visie 

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het 
evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes in overeenstemming met 
de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het 
overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland. 

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door: 

● Het houden van openbare samenkomsten 
● Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten 
● Het organiseren van kinder- en jeugdwerk 
● Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie 
● Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening 
● Het verlenen van diaconale en pastorale hulp 
● Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties 

met soortgelijke of verwante doeleinden 
● En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking 

voor zover in overeenstemming met de doelstelling 

Het werkgebied van de gemeenschap omvat de gemeente Almere. 

D - Beleidsplan dit jaar 

Hier vindt u de plannen van onze gemeente voor dit jaar (2021): 
https://www.rafaelalmere.nl/wp-content/uploads/2021/08/Jaarplan-2021-Rafael-
Almere.pdf 

E - Beloningsbeleid 



De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
De voorgangers ontvangen ieder een onkostenvergoeding voor hun verrichtingen van 
jaarlijks 5.400 euro.  

F - Verslag activiteiten vorig jaar 

Zie het eerste deel van de notulen van onze jaarlijkse familieraad (2020): 
https://www.rafaelalmere.nl/wp-content/uploads/2021/08/Activiteitenverslag-2020-
Rafael-Almere.pdf 

G - Begroting dit jaar 

Zie deze link met de begroting voor dit jaar (2021): https://www.rafaelalmere.nl/wp-
content/uploads/2021/08/Begroting-2021-Rafael-Almere.pdf 

Toelichting: 
We gaan akkoord gaan met een negatieve begroting omdat de afgelopen jaren is gebleken 
dat er minder wordt uitgegeven dan begroot. Bovendien is er een stijgende trend te zien in 
inkomsten sinds de tweede helft van vorig jaar. Dit geeft goede hoop voor komend jaar dat 
de begroting minder negatief zal zijn dan gepland. Eventuele tekorten worden aangevuld 
uit de algemene reserves. 

H - Financiële jaarverslag vorig jaar 

Zie deze link met het financieel jaarverslag (2020): https://www.rafaelalmere.nl/wp-
content/uploads/2021/08/Financieel-jaaroverzicht-2020-Rafael-Almere.pdf 

Toelichting: 
In 2020 is er een negatief resultaat geweest. Het tekort is uit de algemene reserves 
aangevuld. 

De Kascontrole heeft vóór de jaarvergadering plaatsgevonden. De kascontrole commissie is 
akkoord met de opgestelde jaarrekening. 

 


