
 

 

 

 

Beleidsplan van kerkgenootschap Mozaiek0548 
 

27-10-2021 
 
Algemeen: 

De oprichtingsvergadering van Mozaiek0548 heeft plaatsgevonden op 1-8-2021. Tijdens deze vergadering is een 

voorgangersteam benoemd welke bestaat uit 2 leden die belast zijn met de oprichting en bestuur. 

Daarnaast is er een interim leiderschapsteam (“ILT”) benoemd. Dit team bestaat uit 8 leden en is belast met de 

opstartfase. 

Inmiddels is er ook een controller die de financiële administratie verzorgt.  

 

De eerste inschrijving in het Handelsregister Kamer van Koophandel heeft plaats  gevonden op 2-8-2021 onder 

nummer 83562737 (RSIN 862917803). 

Het kerkgenootschap heeft de statutaire zetel in Rijssen.  

 

Het voornemen is om haar eerste samenkomst te houden op 28-11-2021. 

 

Mozaiek staat voor kunstwerk van gebrokenheid. Wij geloven dat Jezus van je houdt. Wie je ook bent, waar je 

ook vandaan komt en wat je verhaal ook is.  

 

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden: 

Mozaiek0548 stelt zich ten doel een kerk te zijn waar God wordt aanbeden, de leden elkaar in navolging van 

Jezus liefhebben en de wereld om hen heen dienen. 

Dit wordt vorm gegeven in (zondagse) samenkomsten en het organiseren van kleine groepen en activiteiten 

waarin de school van aanbidding, pastoraat, onderwijs, mentorschap, gebed, geloofsgroei, persoonlijk contact 

en praktische hulp centraal staan en door overige wettelijke toegestane middelen, welke in lijn zijn met de visie 

van het kerkgenootschap. 

 

De wijze van verwerving van inkomsten: 

De inkomsten komen uit (periodieke) giften van gemeenteleden en collectes tijdens activiteiten. 

 

Het beheer en de besteding van het vermogen: 

Het vermogen wordt beheerd door de controller en is beschikbaar middels een bankrekening waartoe de controller 

van Mozaiek0548 toegang heeft. De controller werkt in de opstartfase daarbij samen met het ILT dat inzicht (maar 

geen toegang) heeft in de financiën en bijbehorende bankrekening. Bij afwezigheid van de controller wordt deze 

verantwoordelijkheid overgedragen aan het secretariaat.  

 

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld en middels de  jaarrekening wordt verantwoording afgelegd aan de 

gemeente.  

 

De gelden worden besteed aan de activiteiten van de gemeente zoals hierboven vermeld onder de te verrichten 

werkzaamheden. 

Gelden die tijdelijk ‘over’ zijn, worden aangehouden op een bank- of spaarrekening. 

 

 

 


