
  ANBI op website

1. Algemene gegevens 

• Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen 
• RSIN/Fiscaal nummer: 824145690 
• Inschrijving bij Kamer van Koophandel: 75765314  
• Websiteadres: www.lochem-zutphen.remonstranten.nl  
• Email: rstranta@live.nl  
• Adres: Emmastraat 10  
• Postcode: 7241 EJ 
• Plaats: Lochem 

Format staat van baten en lasten voor gemeenten 

***: ook mag volstaan worden met (een beschrijving van de) voorgenomen bestedingen 

**: opYoneel om deze cijfers toe te voegen, maar hee\ wel de voorkeur 

*: bij veel gemeenten is het Kamer van Koophandel nummer van de eigen gemeente al toegevoegd in 
het informaYeblokje m.b.t. de anbigegevens van de gemeente. Vanaf dit jaar is het verplicht het KvK 
nummer te vermelden. Alle gemeenten zijn ingeschreven bij de KvK. Voor enkele 
samenwerkingsgemeenten kloppen de nummers mogelijk nog niet en/of moeten er meer 

BegroYng  
2022  

Rekening 2021 Rekening 2020

Baten

Opbrengsten uit bezi_ngen €    2900 €        735 €     1.975

Bijdragen kerkleden €  23000 €   27.766 €   24.676

Subsidies en overige bijdragen van derden € €         205 €        850

Totaal baten 

Lasten

€  25900 €   2 8.706 €   27.501 

Bestedingen pastorale beroepskrachten €   61000 €  54.769 €  16.865

Bestedingen kerkdiensten, catechese en 
gemeentewerk

€     3200 €    3.140 €    3.249

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      6500 €     6.591 €    5.173

Lasten kerkgebouwen (incl. afschrijving) €    45000 €   86.405 €    5.835

Salarissen (koster, organist e.d.) €      3200 €     1.894 €    2.625

Lasten beheer en administraYe, bankkosten en rente €      7000 €   18.767 €  13.918

Lasten overige eigendommen en inventarissen € € €

Totaal lasten € 125900 €  171.566 €  47.665

Resultaat (baten – lasten) €-100000 € -142.860 € -20.164
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inschrijvingsnummers vermeld worden. Mocht dit voor uw gemeente het geval zijn, neem dan even 
contact op met het landelijk bureau! 

� NB. Voor de gemeenten die een website in het landelijk format hebben: de gegevens bij voorkeur 
actualiseren in de zwarte onderbalk op de website en niet in een jaarlijks wisselende blogtekst! Zo 
behouden we een vast link van de gegevens  bij de belasYngdienst en hoeven er geen mutaYe 
doorgegeven te worden. 

Indien gegevens wijzigen m.b.t. de contacYnformaYe, dan graag doorgeven. We moeten dit jaarlijks 
via een mutaYeformulier melden bij CIO/BelasYngdienst.


