ANBI publicatiegegevens
Onderstaande gegevens heeft de gemeente geplaatst om te kunnen voldoen aan de
publicatieplicht vanuit de ANBI wetgeving.
1. Naam van de gemeente
De naam van de gemeente is: Baptistengemeente Veendam zoals vastgelegd in de
statuten van augustus 1959.
De Baptistengemeente Veendam 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 erkent door het Nederlands recht.
Grondslag van de gemeente:
De gemeente aanvaardt als haar grondslag uitsluitend de openbaring Gods, zoals deze
door de Bijbel tot haar gekomen is. In gehoorzaamheid aan de Bijbel belijden haar leden
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 op grond van deze
persoonlijke belijdenis zijn zij door onderdompeling gedoopt.
Doel van de gemeente:
a. De leden op te bouwen in het geloof, de hoop, de liefde en verwachting van de terugkeer
van Jezus Christus;
b. Overeenkomstig de opdracht van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van
zondaren.
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
082096759641
3. Contactgegevens
Blankensteinkade 6
9641 JZ Veendam
0598 614 711
info@baptistenveendam.nl
4. Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente Veendam bestaat uit 7 leden t.w. :
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester en
Vier raadsleden
5. Het beleidsplan van de gemeente in hoofdlijnen:
Naast de reguliere zondagochtend diensten waarin we met elkaar de Here God willen
eren en prijzen, luisteren naar Zijn Woord om te leren, willen we de gemeenschapszin en
onderlinge verbondenheid versterken door het organiseren van huiskringen
en doelgerichte activiteiten.
Verder stimuleren we de geestelijke verbreding en verdieping door het organiseren van
bv. preekvoorbereidingen en thematische diensten.
Uiterst belangrijk vinden we het uitdragen van het evangelie en relatieontwikkeling in de
maatschappij door het organiseren van laagdrempelige missionaire activiteiten en bv.
participeren in “Veendam In Beweging “, een gezamenlijk initiatief en werkorgaan van 3
plaatselijke kerkgenootschappen.
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De Baptistengemeente Veendam maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is: klik hier.
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: klik hier.
En de link naar bijlage 2 is: klik hier.
6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van
Baptistengemeenten. Zie hiervoor:
Salarisadviezen
Bijlage salarisadviezen
Advies spreekbeurtvergoeding
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 Unie van Baptistengemeenten vermeldt o.a. 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.
Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Werkorde
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Hier volgt een samenvatting van de Jaarvergadering 14 februari 2017 van de
gemeente. I.v.m. privacy worden geen namen genoemd, maar alleen activiteiten en
hoogtepunten.
Er zijn 71 leden aanwezig tijdens de vergadering plus 25 volmachten. De agenda bestaat
uit:
1) Secretarieel; de volgende verslagen worden behandeld; Notulen van de
gemeentevergaderingen van 28 april 2016.Tevens behandeling van het (secretarieel )
Jaarverslag inclusief een Ledenstatistiek.
2) Verslag kascontrolecommissie; de controle van alle boeken is uitgevoerd en in orde
bevonden; dechargering van de raad voor het gevoerde beleid volgt met unanieme
stemmen.
3) Financien; de resultaten over 2016 worden besproken en deze worden na stemming
verwerkt; dechargering van de penningmeester met algemene stemmen voor. Verder
wordt de Begroting 2017 kort toegelicht, en middels stemming aanvaard.
4) Er vind een evaluatie van onze taakvelden structuur plaats en we bespreken met
elkaar een Visie stuk aan de hand van 4 Pijlers.
5) Na de pauze volgt de bespreking over het raadsvoorstel om ons gebouw te koop te
zetten. Na deze discussie wordt het voorstel in stemming gebracht en met 74% voor
aanvaard.
6) Van de rondvraag maken 4 leden gebruik.
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8) Afsluiting: de voorzitter spreekt een dankgebed uit. Hierna sluit de voorzitter de
vergadering en bedankt de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en deelname.

9. Financiële verantwoording
Baten

2015

Bijdragen leden

2016

Begroting 2017

80.592

87.055

100.500

4.016

3.754

4.000

779

1.144

500

85.387

91.953

105.000

11.558

46.629

45.000

Bijeenkomsten

7.139

3.700

4.500

Activiteiten

3.724

3.882

6.150

Contributie

9.772

9.669

9.000

56.133

17.905

30.000

987

2.137

1.600

3.225

2.873

9.400

totale lasten

92.538

86.974

105.650

Resultaat

- 7.151

-4.979

- 650

Collecten
Giften

Totale baten

Lasten
Personeelskosten

Facilitair
Acties
Overige lasten

10. Toelichting begroting 2017
De begroting is op basis van diverse plannen sterk opgeschroefd. Er worden extra
kosten voorzien ten aanzien onderhoud gebouwen en de post overige lasten bestaat
voornamelijk uit eenmalige verhuiskosten.
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