1 Naam
De Baptisten Gemeente te Apeldoorn (BGA) is een kerkgenootschap dat lid is van de
Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
In haar Statuten staat dit als volgt omschreven: ”De gemeente is een kerkgenootschap en
bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek II van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.”
In haar Statuten staat verwoord wat zij gelooft en belijdt:
Artikel-3
De gemeente aanvaardt en belijdt de Bijbel als Gods woord en als haar grondslag waarbij
de leden in gehoorzaamheid aan de Bijbel Jezus Christus hebben aanvaard en Hem
belijden als Zoon van God, Hoofd de gemeente, Heer van hemel en aarde en als hun
Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt.
De Statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn te vinden via de volgende links:
Statuten en reglementen

2 RSIN (fiscaal) nummer
809556765

3 Contactgegevens
Naam ANBI: Baptisten Gemeente te Apeldoorn
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Bosweg 77
7313 CA
Apeldoorn

Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:

Bosweg 77
7313 CA
Apeldoorn

Website:
Email:

www.baptisten-apeldoorn.nl
secretariaat@baptisten-apeldoorn.nl

4 Bestuurssamenstelling
Het bestuur van het kerkgenootschap ligt bij de raad der gemeente en wordt gevormd
door ambtsdragers van deze gemeente. De raad bestaat uit tenminste vijf personen die
door de leden uit hun midden worden verkozen.
De raad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en taakveldhouders welke
door de gemeente worden gekozen.

5 Beleidsplan
a. Baptisten Gemeente Apeldoorn

Het algemene beleidsplan bestaat uit drie delen:
• datgene wat de gemeente zich ten doel stelt (zie artikel 4 van de Statuten);
• de activiteiten die de gemeente voert om haar doel te bereiken (zie artikel 5 van
de Statuten);
• het richten van de blik naar boven, naar elkaar en naar buiten als verwoord op de
homepage van de website.
Het beleidsplan is te vinden via de volgende link: Beleidsplan BGA
b. Unie van Baptistengemeenten
De BGA maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan van de Unie bevat twee bijlagen.
• http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf; •
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6 Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van
de Unie van Baptistengemeenten. Zie hiervoor de volgende linken:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de raad, commissies, kosters en beheerders ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

7 Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna
te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde
tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands
recht.
GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods,
zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het
Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als
hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.
DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:

a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te
scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te
verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8 Verslag van de activiteiten
Het uittreksel uit het jaarverslag lopend van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 is te
vinden via de volgende link:
Uittreksel jaarverslag 2018

9 Financiële verantwoording
De resultatenrekening 2018 en de begroting 2019 zijn te vinden via de volgende link:
Resultatenrekening 2018 en begroting 2019

10 Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen
Voor dit gedeelte verwijzen we naar de begrotingsvoorstellen in punt 9

