ANBI gegevens van de Baptistengemeente Apeldoorn behorende tot
de Unie van Baptistengemeenten in Nederland
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer :

Baptistengemeente Apeldoorn te Apeldoorn
Secretariaat 06-30983515

RSIN/Fiscaal nummer

809556756

KvK nummer
Website adres:
E-mail:
Adres:

76442934
https://baptisten-apeldoorn.nl
secretariaat@baptisten-apeldoorn.nl
Bosweg 77
7313 CA
Apeldoorn

Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Vogelplantsoen 191
6951 HZ
Dieren

De Baptistengemeente Apeldoorn behoort tot de Unie van Baptistengemeenten in Nederland en
is een zelfstandig onder als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit
rechtspersoonlijkheid. Dit is vastgelegd in de statuten van de gemeente.
De grondslag van de gemeente is vastgelegd in artikel 3 van de Statuten en luidt:
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 van de gemeente, Heer van hemel en aarde en als hun Zaligmaker en
Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt.
De Baptistengemeente Apeldoorn richt haar blik naar de hemel in geloof dat Jezus middelpunt
van het leven is, naar elkaar om liefdevol om te zien en naar de
omgeving om bemoedigend aanwezig te zijn.
Wij geven hier handen en voeten aan door:







te lezen in en te leren uit de Bijbel,
te bidden vanuit ons hart,
voor elkaar zorg en aandacht te hebben
gastvrij te zijn in al ons samenkomen,
ons in te zetten voor een goede leefwereld,
ons te verbinden met medegelovigen
ver weg en dichtbij.

De Unie van Baptistengemeenten in Nederland heeft van de Belastingdienst een
groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere
instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van
toepassing op de Baptistengemeente Apeldoorn.
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B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de Baptistengemeente Apeldoorn ligt bij de raad van de gemeente. In onze
gemeente telt de raad acht (8) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke
gemeente.
De raad bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen Adjunct
Taakveldhouder Pastoraat
Taakveldhouder Jeugd
Taakveldhouder Gemeenteopbouw
Taakveldhouder Missionair werk
C. Doelstelling/visie.
De gemeente stelt zicht ten doel
a. in gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van geloof en
leven;
b. het evangelie als blijde boodschap uit te dragen in woord en daad;
c. haar leden te ondersteunen en elkaar toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon en hen op te
bouwen in geloof, hoop en liefde om samen een doelgerichte, veelkleurige en levendige
geloofsgemeenschap te zijn met het oog op haar missionaire taak en de komst van het Koninkrijk
van God;
d. in de samenleving, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat
God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan;
e. zij die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer te dopen
en samen met hen een gemeenschap van gelovigen te vormen.
D. Beleidsplan.
Het ondersteunen van haar leden en vrienden om hen te helpen gelijkvormig te worden aan
Jezus Christus;
Het prediken van het evangelie en het uitdragen/verspreiden van het Woord van God;
Het vermeerderen van de kennis van het woord van God;
Het houden van samenkomsten;
Het vieren van het Heilig Avondmaal;
De bediening van pastoraat en diaconaat;
Het opvoeden en onderwijzen van de jeugd door middel van Bijbels onderwijs en andere op de
jeugd gerichte activiteiten;
Het oefenen in alles wat kan meewerken tot geloofsgroei en tot versterking van de onderlinge
liefdeband en tot uitbreiding van het liefdewerk, waaronder aandacht voor en zoveel mogelijk
meedragen van de nood van anderen;
De betrokkenheid bij en deelname aan gezamenlijke taken en activiteiten als gevolg van het
lidmaatschap van de Unie, voor zover deze in overeenstemming zijn met het doel en de
grondslag van de gemeente; j. de betrokkenheid bij en deelname aan interkerkelijke en
maatschappelijke activiteiten die in overeenstemming zijn met het doel en de grondslag van de
gemeente;
Alle andere activiteiten en middelen die kunnen meewerken aan het bereiken van haar doel.
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E. Beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid van de in dienst zijnde voorganger is conform de Rechtspositieregeling en
salarisrichtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland.
De leden van de kerkenraad en andere vrijwilligers van de gemeente ontvangen geen vergoeding
of beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het
plaatselijk werk. Door de uitbraak van COVID 19 en de daarop volgende lockdown(s) werden de
reguliere activiteiten stilgelegd, werd digitaal vergaderd door de kerkenraad en werden de
zondagmorgendiensten middels livestream uitgezonden. Na de lockdown zijn zoveel mogelijk
activiteiten weer opgestart. De zondagse diensten zijn vrij toegankelijk evenals alle andere
activiteiten (kringavonden, ledenvergaderingen en leeravonden).
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen weergegeven in de begroting sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van
continuïteit: de voorganger verricht zijn werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook
andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit
cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

RESULTATENREKENING 2021 EN BEGROTING 2022
BATEN
Gemeente
Bijdragen leden
Kollekten voor gemeente
Giften gemeente van
niet leden
Rente
Overig
Totaal

BEGROTING 2021

RESULTATEN 2021 BEGROTING 2022

63.000
5.600

61.606
5.261

62.000
5.600

3.000
100
150
71.850

4.190
33
150
71.240

3.900
100
150
71.750
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Aflossingfonds
Bijdragen leden en
kollekten
Verhuur gebouw
Exploitatie keuken
Totaal
Uitgaande kollekten
en bijdragen
Tekort
TOTAAL

3.300

3.171

3.300

8.700
100
12.100

7.398
(54)
10.515

8.700
100
12.100

4.000

9.065

4.600

513

3.739

88.463

90.820

92.189

Gemeente
Kosten voorganger
Uniecontributie
Overige kosten
Werkgroepen
Totaal

53.095
3.990
9.850
510
67.445

53.134
3.990
6.685
150
63.959

55.123
3.325
9.800
500
68.748

Aflossingfonds
Aflossing en hyp.rente
Energie en water
Verzekeringen etc.
Klein onderhoud
Overige kosten
Totaal

5.191
5.850
3.727
2.000
250
17.018

5.191
5.172
3.588
2.152
259
16.362

5.088
6.900
3.803
2.000
250
18.041

4.000

9.065

5.400

LASTEN

Uitgaande kollecten en
bijdragen
Overschot
TOTAAL

1.434
88.463

90.820

92.189

Toelichting
De Baptistengemeente Apeldoorn zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de gemeente.
De Baptistengemeente Apeldoorn ontvangt geen overheidssubsidie.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris
voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
4

