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ANBI  -  Vanaf 1 januari 2008 zijn wij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw gift voor de belasting aftrekbaar is. 

 
 

 

De Agapè Christengemeente is onderdeel van Stichting International Agape  Ministries (IAM). Op dit 
moment is de Agapè Christengemeente de enige activiteit die stichting IAM ontplooit. In de komende jaren 
kunnen hier activiteiten aan toegevoegd worden. 

In het kader van de wet en regelgeving voor Algemeen Nut Beogende Instellingen verstrekken wij u de 
volgende informatie: 

 

Algemene gegevens van de ANBI: 

Naam van de ANBI instelling: Stichting International Agapè Ministries 
Alternatieve namen van de ANBI instelling: Stichting IAM, Agapè Christengemeente Papendrecht 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer: 819119441 
Postadres van de ANBI instelling: Stichting IAM, Elzenhof 156, 3363 HG, Sliedrecht  
Bezoekadres van de ANBI instelling: De Nieuwe Prins Florisschool, Zuidkil 53, 3356 DA, Papendrecht (op 
zondagen) 
 

Doelstelling van de ANBI:  

“De verkondiging van Gods onfeilbaar Woord en de verbreiding van het evangelie van Jezus Christus, 
alsmede de vorming tot het discipelschap in Zijn lokale lichaam, de gemeente, van iedere gelovige, in 
navolging  van onze Here Jezus Christus”. De verwezenlijking van deze doelstelling vindt plaats middels 
o.m. het houden van erediensten, Bijbelstudies, gebedssamenkomsten; het bezoeken van zieken en 
hulpbehoevenden zowel thuis als in instellingen; het financieel steunen van zendingsactiviteiten. 
 

Samenstelling van het bestuur van de ANBI instelling:  

Voorzitter – Dhr. R. de Vries,  
Secretaris – Dhr. W.K. Krabbe,  
Penningmeester – Dhr. C.Prins 
 

Beloningsbeleid:  

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben bestuurders recht op 

de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. (dergelijke 

kostenvergoedingen zijn tot op heden niet uitgekeerd). Aan de voorgangers van de Agapè 

Christengemeente wordt een vergoeding toegekend. IJkpunten voor de hoogte van de vergoeding zijn de 

CAO  voor GZ/GGZ én het beloningsbeleid zoals gehanteerd binnen de protestantse kerken in Nederland. 
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Uitgeoefende activiteiten van de ANBI:  

In 2020 is de Agapè Christengemeente de enige uitgeoefende activiteit. Dit betreft wekelijkse 

samenkomsten op zondagochtend, 2-wekelijkse Bijbelstudies op dinsdag, 2-wekelijkse bidstonden op 

donderdag. Vanwege de coronamaatregelen zijn in 2020 een groot deel van de diensten volledig online 

gehouden en werd er dit jaar geen vriendenmaalgeorganiseerd. Periodiek zijn er Turning Point meetings 

gehouden. Dit betreft activiteiten die zijn georganiseerd voor jongeren die niet naar een kerk gaan.  

 

Financiële verantwoording van de ANBI:  

De inkomsten van de Stichting IAM bestaan in 2020 uit giften van de leden en bezoekers van de Agapè 

Christengemeente die worden ontvangen middels maandelijkse vrijwillige bijdragen en collectegelden 

opgehaald tijdens de openbare samenkomsten. Dit wordt als volgt uitgesplitst: giften (meer dan 99 %) en 

overige inkomsten (minder dan 1%). De uitgaven van de stichting kenden in 2020 de volgende verdeling:  

a) Voorgangers, Sprekers - 85%, b) Huur gebouwen - 6%, c) Zending, Evangelisatie en Adoptiekinderen  - 

6%, d) Kantoor & Administratie - 2%, e) Kosten van de afdelingen van de Gemeente - 0%, f) Diversen  - 1,%. 

Zie ook de onderstaande diagrammen. In 2020 zijn de post huur gebouwen lager (9 procentpunt) dan 

andere jaren doordat er minden fysieke bijeenkomsten zijn geweest a.g.v. de coronamaatregelen.  De post 

Voorgangers, sprekers is daardoor evenredig hoger dan in voorgaande jaren. 

 

Aanvullende informatie over de ANBI:  

Aanvullende informatie waar u recht op heeft volgens de wet en regelgeving rondom ANBIs stellen wij op 

uw verzoek ter beschikking via kerkenraadagapegemeente@gmail.com. 
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