
De kerk heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiële 

en materiële zaken van de gemeente. Dit bestuur bestaat uit Arie Spaanderman 

(voorzitter), Richard Lejour (penningmeester) en Mirjam Spaanderman (secretaris). Het 

bestuur ontvangt geen honorarium en declareert geen onkosten. Wanneer dat gewenst 

is, laat het bestuur zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten 

de kerk. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denkt de adviesraad mee met 

het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat uit het ICF Movement 

Leadteam. Deze ervaren pastors en leiders zijn al langere tijd betrokken bij ICF Leiden. 

Wanneer dat nodig is, legt het bestuur verantwoording af aan deze adviesraad.

0

1 0 0

International Christian Fellowship Leiden

www.icf-leiden.com

Galjoenwal 14, 2317GW Leiden

info@icf-leiden.nl

5 0 1 7 5 3 1 9

0 6 1 4 9 4 3 5 0 0

8 2 2 6 0 0 6 5 1



Als kerk is het onze passie dat mensen meer op Jezus Christus gaan lijken, angstvrij

leven en een positieve invloed hebben op hun omgeving. 

Meer over onze droom, doel en stijl vind je op www.icf-leiden.com/vision/

ICF bereikt haar doel door:

Celebrations – Het organiseren van wekelijkse eigentijdse Celebrations waarin Jezus 
Christus en de Bijbel centraal staan en op een creatieve en praktische manier worden 
gecommuniceerd, waar iedereen welkom is.
Smallgroups – Het organiseren van Smallgroups waar mensen regelmatig 
samenkomen in groepen van 6-8 personen om echte vriendschappen uit te leven, God 
te ervaren en samen persoonlijk te groeien.
Teams – Het organiseren van teams van vrijwilligers die kundig en sterk zijn en de 
uitvoerende taken binnen de kerk doen.
Next Step – Het organiseren van cursussen en trainingen. Op deze manier versterken 
we de gelovigen op het gebied van geloof, relaties, gezondheid, werk en resources, 
voor alle leeftijden.
ICF Leaders – Het trainen van sterke en kundige leiders die leiding geven aan een 
team, smallgroup, afdeling, ICF Locatie of nieuwe ICF in Nederland of daarbuiten.

ICF ontvangt inkomsten 

- door de giften van de bezoekers van de Celebrations

- door de jaarlijkse Reach-actie, voor specifieke doelen

- door de verkoop van koffie/thee e.d. rondom de Celebrations



ICF heeft geen medewerkers in dienst.

De voorganger ontvangt, als pseudo-ondernemer, een maandelijkse vergoeding

Verder ontvangt 1 persoon een vrijwilligersvergoeding

Het grootste deel van de ontvangen inkomsten wordt besteedt aan de huur van locaties 

voor de zondagse Celebrations en voor het kantoor en de opslag. Daarnaast wordt een 

groot deel besteedt aan het organiseren van evenementen, zoals Pasen en Kerst, en 

de organisatie van de zondagse Celebrations. Verder ontvangt de voorganger en een 

vrijwilliger een vergoeding en wordt een deel uitgegeven aan algemene kosten om de 

organisatie te runnen. 

ICF heeft verder een spaarrekening waar een buffer wordt aangehouden.

https://www.icf-leiden.com/anbi/

Het jaar 2020 was een ander jaar dan voorgaande jaren. Waar we in voorgaande jaren 

grote evenementen konden organiseren, sloeg pp 15 maart 2020 het coronavirus hard 

toe en kregen we te maken met een lockdown. Daarop hebben we onze activitieten 

gericht op het opzetten, ontwikkelen en uitbouwen van een kwalititatief hoogstaande 

livestream. Hiertoe moesten grote uitgaven worden gedaan voor de aanschaf en inhuur 

van de nodige techniek en apparatuur.

Verder moetsen we in september noodgedwongen op zoek  naar een nieuwe locatie en 

hebben we in de ECC Leiden een mooie plek gevonden. Omdat de ECC verder geen 

technische faciliteiten biedt, moesten ook hiervoor de nodige investeringen worden 

gedaan. Verder verwijzen we graag naar ons activiteitenoverzicht.

http://www.icf-leiden.com/wp-content/uploads/sites/41/2020/03
/ICF_NL_PRAISE_REPORT2020.pdf
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2020 was een afwijkend jaar met afwijkende uitdagingen en uitgaven. De inkomsten 

van ICF zijn, door onze fantastische en toegewijde bezoekers, wel op peil gebleven. 

Ondanks dat onze directe uitgaven in 2020 lager zijn uitgevallen dan verwacht, hebben 

we veel investeringen moeten doen. Hierdoor zal ICF in de komende jaren een hogere 

lastendruk ervaren.


