Statutaire naam
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Contactgegevens
Helderseweg 32
1817 BA ALKMAAR
072-5152545
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www.CityLightalkmaar.nl
CityLight Alkmaar is aangesloten bij de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
(VPE) onder registratienummer 101001.
Doelstelling volgens de statuten
a) mensen te brengen tot verlossing in Christus;
b) hen in te voegen in Gods Gemeente;
c) hen te leiden tot geestelijke volwassenheid;
d) hen toe te rusten voor hun bediening in de Gemeente en hun levensmissie in de
wereld in de kracht van de Heilige Geest en in dit alles God liefhebbend en grootmakend.
Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het
beleidsplan op de website van de VPE: http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Als lid van de VPE verwijzen wij naar de het beleidsplan zoals weergegeven op de site:
http://www.vpe.nl/go/anbi/beleidsplan/
Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid
Het statutair bestuur, de oudstenraad, bestaat uit ten minste 5 leden (oudsten),
waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. Bestuurders (oudsten)
ontvangen geen bezoldiging. De voorgangers in dienst van de gemeente zijn tevens
oudsten.
Voor de voorgangers en andere medewerker(s) in dienst van de gemeente heeft
CityLight een eigen salarisregeling.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
De gemeente houdt wekelijks samenkomsten waarbij de verkondiging van het evangelie
vanuit de Bijbel centraal staat. Daarnaast worden er doopdiensten gehouden en viert de
gemeente het Heilig Avondmaal. Wilt u meer informatie: www.CityLightalkmaar.nl.
Staat van baten, lasten en voorgenomen bestedingen met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over
de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de
voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
In het bestand ‘Baten en lasten en begroting’ zijn de werkelijke baten en lasten en de
begroting opgenomen. Hierin treft u eveneens een toelichting aan.

