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Algemene Gegevens 
Christelijke Gemeente de Levensboom Uden 
Bezoekadres 
theater Markant,  
adres: Markt 32, 5401 GP Uden 
E-mail:  levensboomuden@telfort.nl 
fiscaal nummer: 8212.52.951 
KvK nummer: 17262557 

 
Beleidsplan  
De Christengemente de Levensboom is een plaatselijke kerkelijke 
gemeenschap die aan de hand van de vastgestelde en gepubliceerde 
doelstellingen activiteiten organiseerd. De Levensboom kent geen betaalde 
krachten om haar doelstellingen te bereiken of activiteiten te ontplooien. Het 
beleid is erop gericht iedereen deel te laten nemen binnen de gemeenschap. 

 
Doelstelling 
Wij hebben de volgende 5 doelstellingen: 

1. Aanbidding (God de eerste plaats geven), 
2. Evangelisatie (Jezus Christus bekend maken) 
3. Gemeenschap (mensen aan Gods gezin toevoegen) 
4. Discipelschap (gelovigen tot volwassenheid leiden) 
5. Bediening (gelovigen toerusten voor hun bediening) 

  
 
 
 
 
 



Activiteitenverslag 
• Wekelijks wordt er op zondagmorgen een eredienst gehouden, waarin 

gastsprekers het Woord van God verkondigen en uitleggen. Tijdens deze 
dienst zijn er speciale activiteiten voor kinderen onder de 12 jaar.  

• Jongeren vanaf 17 jaar komen elke 2 weken op zondagavond bij elkaar 
voor hun eigen programma.  

• Wekelijks zijn er op een doordeweekse avond een bijbelstudie. 
 

 
Giften en ANBI status 
Voor de belastingdienst is voorwaarde voor giftenaftrek dat een gift wordt 
gedaan aan een instelling die de zogenaamde ANBI-beschikking heeft. De 
Christelijke Gemeente de Levensboom Uden is door de belastingdienst 
aangewezen als ANBI. Meer lezen over ANBI? Kijk dan op de website van de 
belastingdienst. 
  
 
Giften of vaste vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt naar: 
DE LEVENSBOOM UDEN 

ABN-AMRO bankrekening 
IBAN: NL44 ABNA 0580 453 782 

Alle vrijwillige giften via bank of collecte worden gebruikt voor ondersteuning 
aan de zending en de kosten voor het organiseren van de verschillende 
activiteiten. 
 

Samenstelling bestuur en beloningsbeleid 
Het dagelijkse bestuur bestaat uit 6 teamleden en deze ontvangen geen 
inkomsten, maar werken geheel op vrijwillige basis. Alleen werkelijk 
gemaakte onkosten worden vergoed. 
  

 



 

 Staat van baten en lasten 
Uitgaven	 2019	gerealiseerd	 2020	begroot	
Huur	gebouw	 €	3.315,00	 €	3.445,00	
Vergoeding	
gastsprekers	 €	2.227,00	 €	3.500,00	
Levensboom	divers	 €	179,30	 €	555,00	
Zending	en	
evangelisatie	 €	3.536,33	 €	3.700,00	
Internet	en	bankkosten	 €	280,29	 €	300,00	
Totaal	Uitgaven	 €	9.537,92	 €	11.500,00	
		 		 		
Inkomsten	 2019	gerealiseerd	 2020	begroot	
Collectes	 €	4.412,78	 €	4.500,00	
Giften	 €	6.830,00	 €	7.000,00	
Totaal	Inkomsten	 €	11.242,78	 €	11.500,00	
		 		 		
resultaat	2019		 €	1.704,86	 		

 
 
	


