Publicatieplicht Plaatselijke gemeente i.v.m. ANBI Jaar 2020
1. Baptisten Gemeente Zoetermeer
Vastgelegd in de statuten van 14 oktober 2003.
De Baptisten Gemeente Zoetermeer 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., Jezus Christus
Grondslag van de gemeente: De gemeente aanvaardt als haar grondslag de openbaring Gods, zoals
die door de bijbel tot haar is gekomen.
Doel van de gemeente:
Doel van de gemeente is :
a. De leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en de verwachting van de wederkomst
van de Heer en Zaligmaker, Jezus Christus.
b. Samen te werken als gemeenschap der heiligen aan de verkondiging van het Evangelie als een
kracht Gods tot behoud van een ieder die gelooft
c. Overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor degenen, die Jezus
Christus niet belijden en voor het heil der schepping.
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. Fiscaalnummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst)
8214.44.888
KVK nummer gemeente: 76441512
3. Contactgegevens
Secretaris@baptistenzoetermeer.nl
4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente bestaat uit en voorzitter, een secretaris en een penningmeester
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
De visie, missie en waarden van de Baptisten Gemeente Zoetermeer liggen vast. Samen vormen zij
de bassi van waaruit wij ons beleid ontwikkelen.
Visie:
In toewijding aan Jezus Christus zijn wij een liefdevolle gemeente die aantrekkelijk en uitnodigend is,
zodat mensen Hem leren kennen navolgen.
Missie:
 We zijn een gemeente die toegewijd is aan God en aan Jezus Christus door relatie,
levensstijl, het werk van de Heilige Geest en Gods woord;
 We zijn een liefdevolle gemeente door waardevolle relaties, dank en gebed voor elkaar,
ruimte voor iedereen;
 We zijn aantrekkelijk en uitnodigend door ons identiteit, inspirerende diensten en een naar
buiten gerichte blik.
We hebben met deze missie als doel dat mensen( eigen gemeenteleden en anderen) Jezus Christus
leren kennen en navolgen.
Waarden:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Vrede houden onder elkander (Marcus 9:50 en 1 Tessalonicenzen 5:13)
Opbouwen van elkaar (Romeinen 14:19 en 1 Tessalonicenzen 5:11)
Terechtwijzen van elkaar (Romeinen 15:14 en Kolossenzen 3:16)
Dienen van elkaar (Galaten 5:13 en 1 Petrus 4:10)
Verdragen van elkaar (Galaten 6:2, Efeze 3:13 en Kolossenzen 3:13)
Goed zijn voor elkaar en vol medeleven (Efeze 4: 32)
Vergeven van elkaar (Efeze 4:32 en Kolossenzen 3:13)
De minste willen zijn (1 Petrus 5:5)
Troost en voorbeeld zijn (1 Tessalonicenzen 5:11)

Beleid:
De visie en missie worden uitgewerkt in het beleid van de verschillende taakvelden.
De taakvelden zijn:
 Erediensten
 Kinder- en jeugdwerk
 Pastoraat
 Missionair
 Toerusting
 Gebed
 Communicatie
In de taakvelden komen mensen niet alleen bij elkaar om te overleggen, het is ook een plek waarin
mensen hun leven met elkaar delen, omzien naar elkaar heeft een belangrijke plek in de taakvelden.
Baptisten gemeente Zoetermeer maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. Het
beleidsplan van de Unie van Baptistengemeenten staat op de volgende site:
https://baptisten.nl/anbi
6. Beloningsbeleid
De Baptisten gemeente Zoetermeer volgt hierin de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Daartoe wordt elk jaar door de Unie een salarisbrief voor dat jaar uitgegeven.
Deze salarisbrief voor het jaar 2021 is op te vragen bij de secretaris.
Secretaris@baptistenzoetermeer.nl
7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeente
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:
1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
2. 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;
3. 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
De kroniek van het jaar 2020 van de gemeente is op te vragen bij de secretaris van de gemeente.

9. Financiele verantwoording
Hieronder volgt de financiële verantwoording over het jaar 2020 en de concept begroting 2021
Let op! De verantwoording over het boekjaar is vanwege het Covid-19 virus nog als concept.
Definitieve besluitvorming volgt zodra de richtlijnen dit weer toelaten.
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