Format publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI

1: Baptisten Gemeente Hoogezand Beukemastraat
Vastgelegd in de statuten van 03-06-2008
De Baptistengemeente Hoogezand Beukemastraat maakt deel uit van de Unie van
Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van
artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands
recht.

Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt en belijdt als haar grondslag de openbaring van God, zoals die door de
Bijbel tot ons is gekomen, terwijl de leden in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift belijden
Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de gemeente en de Heer van hemel en aarde,
te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en op deze belijdenis zijn gedoopt. Zij gelooft
en belijdt dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven, namelijk de Doop en het Heilig
Avondmaal.

Doel van de gemeente:
De gemeente stelt zich ten doel:
a.
WINNEN
Te handelen naar wat de Heer ons bij Zijn Hemelvaart heeft opgedragen:
"Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de
naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen
onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Matheus 28 vers 19)
b.
BOUWEN
de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van
de komst van de Heer Jezus Christus en om overeenkomstig de bevelen van de
Heer te bidden en te werken;
c.
ZENDEN
het Evangelie aan de medemensen bekend te maken en hen aan te sporen tot
geloof en bekering en tot de gemeenschap met andere christenen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren,
zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente is:
002663764

3. Contactgegevens
Het bezoekadres van de gemeente is:
Beukemastraat 26
9601 BN Hoogezand

Tel: 0598-399353
Postadres:
Secretaris Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat
De Landerijen 33
9603 HP Hoogezand secretaris@baptistenhoogezand.nl

4. Bestuurssamenstelling:
De kerkenraad van Baptistengemeente [naam] bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
4 overige raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Het beleid van de gemeente richt zich op:
•

Het beleggen van openbare erediensten;

•

Het stimuleren van de leden en vrienden tot verdieping van hun geloof door
huiskringen, doelgroepen en gesprekskringen;

•

Het organiseren van activiteiten voor de jeugd via kinder- en tiener- en jeugdclubs;

•

Het ondersteunen van zending via de Unie van Baptistengemeenten;

•

Het open staan voor sociale noden in de omgeving door ondersteuning van de
voedselbank en Stichting Present. Dit laatste niet alleen financieel, maar ook door
mee te werken aan projecten.

Vanuit deze activiteiten proberen we onze missie: Winnen-Bouwen-Zenden inhoud te geven.

Baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat 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 bevat twee bijlagen.

De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:
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
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 kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van 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 van de gemeente
Binnen de BG Hoogezand Beukemastraat vinden vele activiteiten plaats. Hieronder is een
opsomming gegeven van de verschillende verenigingen en commissies en kort daarbij
weergegeven de activiteiten. Op de site onder www.baptistenhoogezand.nl staan deze
verenigingen en commissies weergegeven inclusief een korte omschrijving.

Raad:
De raad van de gemeente komt 1x per 3 weken bijeen (buiten de zomerperiode om) om de
dagelijkse gang van zaken binnen de gemeente te bespreken. Indien noodzakelijk zullen er
extra vergaderingen worden gepland waar slechts de Pastorale raad bijeen zal komen.
Naast deze reguliere vergaderingen, zijn eveneens per jaar 4 beleidsvergaderingen gepland
om beleid, visie en doelstellingen te bespreken. Van elke vergadering worden notulen en
actielijsten opgesteld.

Jeugdpastoraat
Het Jeugdpastoraat houdt zich bezig met de jeugd in de leeftijd van 4 t/m 21 jaar. Vanuit het
jeugdpastoraat worden acties geïnitieerd op het gebied van actuele zaken die binnen de
maatschappij spelen bij jeugd. Denk hierbij aan misbruik alcohol en verslavingen.

Diaconessen
Een groep zusters uit de gemeente vormt de groep diaconessen. Zij bezoeken met grote
regelmaat de oudere broeders en zusters binnen de gemeente. Dit kan zijn naar aanleiding
van ziekte, verjaardagen, overlijden van partner of gewoon een bezoekje. De diaconessen
vergaderen met regelmaat samen met de pastorale broeders van de raad.

Diaconaat
Binnen de gemeente is een werkgroep Diaconaat actief welke zich bezighoudt met
hulpvragen. Deze hulpvragen kunnen zowel financieel als ‘nodige handjes’ zijn. Uiteraard zal
hier te allen tijde met de nodige vertrouwelijkheid en geheimhouding worden gewerkt. Binnen
de begroting van de gemeente is een post Sociale Noden opgenomen. Deze post kan
worden aangewend in acute sociale gevallen.

Zending
Binnen de gemeente is een werkgroep Zending actief welke zich bezighoudt met Zending. Er
kunnen specifieke projecten worden aangemerkt als ‘Jaardoel’, waarna dit ook binnen de
gemeente zal worden gepubliceerd.

Hiernaast vinden er ook op basis van persoonlijk niveau initiatieven plaats. Voor 2014 en
2015 is een project in Roemenië omarmd, waarbij hulp op zowel geestelijk als hulpvragen
wordt geboden.

Gebedsteam
Binnen de gemeente is een Gebedsteam actief dat zich vooral tijdens de samenkomsten
bezighoudt met het bidden voor mensen, specifieke gebedspunten op verzoek en
voorafgaande aan de dienst waarin alle zaken met betrekking tot de dienst in gebed bij de
Heer worden gebracht.

Doelgroepen
De doelgroepen houden zicht bezig met actuele onderwerpen op bijvoorbeeld het gebied van
ethische onderwerpen, schilderen, praatgroepen, organisatie van mannenweekend, etc.

Vrouwenbijbelstudiegroep
De vrouwenbijbelstudiegroep komt 1x per 2 weken samen om de Bijbel te openen en te
bespreken. Dit wordt bij toerbeurt bij de zusters thuis georganiseerd. Tevens verleent deze
groep zuster hulp bij het organiseren van Vrouwenochtenden en de jaarlijks terugkerende
bazaar en rommelmarkt, welke voor 2015 gepland staat op 28 oktober.

Liturgiecommissie
Binnen de gemeente functioneren totaal 3 liturgiecommissies welke tezamen met de
voorganger de liturgie voor een dienst samenstellen. De liturgiecommissie krijgt de
Bijbeltekst en het thema aangereikt, waarna er een liturgie wordt samengesteld.

Muziekcommissie
Binnen de gemeente functioneren totaal 4 muziekteams onder 1 muziekcommissie. Deze
muziekteams verzorgen de muzikale ondersteuning tijdens de diensten op gebied van
muziek en van zang.

Commissie van Beheer
De Commissie van Beheer is belast met het volledige onderhoud van het gebouw en het
omliggende terrein. De commissie heeft voornamelijk een initiërende rol en zorgt voor een
goede planning en uitvoering van het beleid op gebied van onderhoud.

Crèche
Tijdens de diensten is te allen tijde een crèche aanwezig voor opvang van de peuters.
Hierdoor worden de ouders in de gelegenheid gesteld om de diensten te bezoeken.

King Kids
De King Kids is de groep kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze groep heeft tijdens de diensten
een eigen bijeenkomst waar ook de Bijbel en het geloof worden besproken. Standaard elke
2e zondag van de maand is er voor deze groep een moment ingepland in de dienst waarin zij
centraal staan. Na dit moment vertrekken zij naar hun eigen plekje in het gebouw. Minimaal
1x per jaar heeft de King Kids een eigen dienst welke zij volledig zelf met de voorganger
voorbereiden.

Tussenjeugd
De Tussenjeugd is de groep tussen 13 en 16 jaar. Deze groep bezoekt in principe gewoon
de dienst, maar hebben 1x per maand een eigen ‘dienst’ in het Jeugdhonk van de kerk. Zij
organiseren dan samen met de Tussenjeugdleiding de dienst. Minimaal 1x per jaar heeft de
Tussenjeugd een eigen dienst welke zij volledig zelf met de voorganger voorbereiden.

Oudere jeugd
De oudere jeugd is de groep van 17 t/m 20 jaar die elke zondagavond samenkomen. Zij
organiseren dan zelf de avond en bereiden zelf de onderwerpen voor. Minimaal 1x per jaar
heeft de Oudere Jeugd een eigen dienst welke zij volledig zelf met de voorganger
voorbereiden.

20+ groep
De 20+ groep bestaat uit jongeren die niet meer naar de Oudere Jeugd gaan maar toch
willen samenkomen. Zij komen ook frequent samen en kunnen eveneens een eigen dienst
organiseren. Dit gebeurt echter niet met de regelmaat zoals dit door de andere jeugdgroepen
worden gedaan.

Seniorengroep
De seniorengroep komt 1x per 2 weken een middag bijeen. Het is vooral een gezellig
samenzijn. Wel worden met regelmaat ook onder

Baptisten Vrouwen Contact
Deze groep zusters is sociaal ingesteld en staat klaar voor een ieder. Zij organiseren ook
jaarlijks bazaar en rommelmarkt en schenken delen van de opbrengsten aan goede doelen.
Dit kunnen zowel interne als externe doelen zijn.

Crea groep
De creagroep zorg voornamelijk voor de aankleding van het gebouw. Ook voor
trouwdiensten en speciale gelegenheden in de kerk staan zij te allen tijde klaar.

Schakel – site – mededelingen - Webredactie
De communicatie binnen de gemeente gaat via diverse kanalen. Uiteraard wordt er via de
mail gecommuniceerd (mits mailadres bekend), maar hiernaast ook via het maandblad van
de gemeente De Schakel. Verder is er binnen de gemeente een Webredactie actief die zorgt
voor het actueel houden van de site. Wekelijks wordt het Mededelingenblad opgesteld als
informatie op de zondag. Daarop worden dan voornamelijk de activiteiten van de komende
week toegelicht.

9. Financiële verantwoording

Staat van baten en lasten over 2014 en begroting 2015
Resultaat 2014 Begroting 2014 Begroting 2015
Baten
51 Bijdragen leden en vrienden
52 Collecten
54 Giften
55 Renteopbrengsten
56 Verhuur
57 Overige baten
Totaal Baten
Lasten
62 Afschrijvingen
64 Salarissen en medewerking diensten
65 Huisvestingskosten
66 Lasten kerkdiensten en commissies
68 Verplichtingen en bijdragen
69 Algemene kosten
70 Rentelasten
Totaal lasten
Fondsen en voorzieningen
71 Toev. aan fondsen en voorzieningen
72 Onttr. aan fondsen en voorzieningen
Totaal fondsen en voorzieningen
Overschot

€
€
€
€
€
€
€

128.020
15.989
355
968
4.575
190
150.097

€
€
€
€
€
€
€

130.320
16.000
900
3.750
150.970

€
€
€
€
€
€
€

134.028
12.000
850
3.550
150.428

€
€
€
€
€
€
€
€

-13.000
-56.507
-36.034
-9.615
-14.872
-4.925
-10.350
-145.303

€
€
€
€
€
€
€
€

-13.000
-78.664
-38.956
-12.132
-16.720
-4.841
-10.610
-174.923

€
€
€
€
€
€
€
€

-13.000
-72.644
-17.092
-13.225
-17.380
-5.387
-10.000
-148.728

€

-2.000 €
€
-2.000 €

-2.000 €
25.953 €
23.953 €

-2.000
300
-1.700

€

2.794 €

- €

-

€

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

Begroting 2015
De begroting van 2015 is gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden en verwachte
uitgaven die de diverse commissies hebben aangedragen.

Baten
Boekhoudkundig gaan we het komende jaar iets anders om met de collectes. Tot en met
2014 noemden we collectes in de boekhouding enerzijds de collectes die met de
collectezakken in de dienst worden opgehaald en daarnaast de overboekingen waarin in de
omschrijving werd aangegeven dat het een collecte betreft. Van de € 16.000 aan collectes
komt ongeveer € 12.000 binnen aan echte collectes in de dienst en dus € 4.000 aan
overboekingen. Vanaf 2015 staat bij de post collectes alleen de echte collectes. Dit bedrag

gaat in de begroting dus naar beneden en de bijdrage omhoog. Uiteraard kunt u uw collecte
nog gewoon overboeken als u daar de voorkeur aan geeft.

Lasten
Salariskosten
De nieuwe voorganger komt in dienst als een zgn. ‘pseudowerknemer’. Dit betekent dat er
formeel geen arbeidsovereenkomst is maar dat wij als gemeente wel de loonheffing regelen
als was hij een werknemer. De loonkosten van de voorganger beslaan voor 2015 een
periode van 10 maanden. Onder overige personeelskosten is verder nog een
verhuisvergoeding opgenomen.
De post onderhoud van het gebouw stijgt door een aantal reparaties die uitgevoerd moeten
worden. Dit betreft o.a. metselwerk, lood vervangen en schilderen maar daarnaast nog een
aantal zaken.

Kerkdiensten en commissies
Voor het videoteam willen we een nieuwe computer aanschaffen waarmee de DVD-kwaliteit
verbeterd kan worden. Dit is een wat duurdere computer vanwege de grafische eisen die er
aan gesteld worden.

Het jeugdwerk willen we dit jaar ook zwaar op inzetten. Het eerste voorstel is om de
contributie van de King Kids op te nemen in de begroting. De kinderen kunnen niet in de
dienst en is om die reden meer dan redelijk dat er geen kosten voor gerekend worden om
naar de King Kids te gaan.

Verplichtingen en bijdragen
Voor de post subsidies is naast de Hoge Hoed een extra bedrag van € 500 begroot voor de
Baptistengemeente Vriescheloo. Deze gemeente heeft een oproep gedaan voor
ondersteuning van de verbouw van hun kerkgebouw en de raad doet het voorstel om dit
verzoek te honoreren. Dit bedrag wordt overigens pas overgemaakt zodra daadwerkelijk met
de bouw wordt begonnen.

De post administratie bevat o.a. een nieuw fotoboek en een nieuw boekhoud pakket.

