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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten

Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen
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	1: 
	20_ML: De kerkenraad van Baptistengemeente Amersfoort bestaat uit de oudsten, daarbij ondersteund door de diakenen. De raad bestaat uit tenminste drie oudsten en tenminste twee diakenen. Indien een der oudsten de gemeente als predikant dient, hebben tenminste vier oudsten zitting in de raad.
	8: 
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Baptistengemeente Amersfoort
	5: http://www.baptisten-amersfoort.nl
	7: Unie van Baptistengemeenten
	2: Postbus 1172, 3800 BD Amersfoort
	4_EM: officemanager@baptisten-amersfoort.nl
	1_KVK: 71270817
	3_TEL: 
	6_RSIN: 814732197
	21_ML: Statuten art. 3: De gemeente stelt zich ten doel: a. om mensen tot God de Vader te brengen door het geloof in Jezus Christus als Verlosser; b. om haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden tot navolging van de Heer Jezus Christus; c. om de gemeenschap met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze te bevorderen met en door de Heilige Geest; d. om dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de geloofsgenoten.
	23_ML: De Baptistengemeente Amersfoort vormt een gemeenschap van mensen, die ernaar verlangen in alle facetten van hun leven in contact te staan met God, en aan elkaar en anderen Jezus’ liefde laten zien, zodat God geëerd wordt, mensen Hem leren kennen en wij samen in het perspectief van Gods koninkrijk leven. De BGA wil doorgroeien naar een grote gemeente met ruimte voor missionaire groepen. Om door te kunnen groeien naar een grote gemeente willen wij als BGA nog meer invulling geven aan het idee van een wijkgerichte gemeente. De wijk wordt gezien als kern van de onderlinge pastorale zorg. Op deze wijze kan het omzien naar elkaar beter vorm worden gegeven. Juist door het vormen van wijkteams willen wij meer aandacht voor de mensen in de wijk. Vanuit de wijkteams worden regelmatig activiteiten in de wijk georganiseerd voor gemeenteleden en bewoners in de wijk. De BGA hecht grote waarde aan inspirerende en laagdrempelige diensten. In de vormgeving van de dienst willen wij ons richten op gasten, uitnodigend zijn en tegelijkertijd geloofsopbouw (diepgang en toerusting) voor leden van de gemeente stimuleren. Wij willen dat de BGA een levende en naar buiten gerichte gemeente is. 
	24_ML: De Baptistengemeente Amersfoort is een financieel gezonde gemeente. De leden en vaste bezoekers van de gemeente dragen bij middels een vrijwillige bijdrage (gift aan de gemeente). Overige opbrengsten worden opgebracht uit collectes. Circa 20 collectes per jaar zijn bestemd voor de Baptistengemeente Amersfoort, de overige circa 30 collectes zijn bestemd voor externe doelen.
	26_ML: Het beloningsbeleid van de voorganger en kerkelijk werkers zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten en andere kerkgenootschappen geldende adviezen.Zie bijvoorbeeld:http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdfhttp://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdfhttps://www.steunpuntkerkenwerk.nl/kerkelijk-personeelsbeleid/predikanten/materiele-regelingen/Leden van de kerkenraad, de penningmeester, de secretaris en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
	25_ML: De uitgaven van de Baptistengemeente Amersfoort bestaan voornamelijk uit:- loonkosten, nl. 1,0 fte voorganger, 0,39 fte praktisch coördinator kinder- en jeugdwerk, 0,67 fte officemanager..- huisvestingskosten, nl. huur van de Heilig Kruiskerk.- kosten evangelisatie en zending (ondersteuning zendelingen, Alphacursus).- diaconaat.De gemeente heeft geen winstoogmerk met haar activiteiten.Het vermogen van de gemeente wordt aangehouden op spaarrekeningen bij verschillende bancaire instellingen in Nederland.
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	_MLT: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
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	_MLT: https://www.baptisten-amersfoort.nl/uploads/bestanden/spot110/fin_verantw2021_v1.0_20220131.pdf
	knop: 
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