ANBI INFORMATIE BAPTISTENGEMEENTE LEIDEN
1. Statutaire naam: Baptistengemeente Leiden
De Baptistengemeente Leiden 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:
Artikel 2: Grondslag
De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als
haar grondslag voor geloof en levenswijze. Zij gelooft en belijdt in het bijzonder dat:
a. God de Schepper is van hemel en aarde en de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en
gelijkenis;
b. door de zondeval het gehele menselijke geslacht voor God tot zonde is geworden;
c. God Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om deze met Zichzelf te
verzoenen door het plaatsvervangend lijden en sterven van Zijn Zoon;
d. wij alleen van de eeuwige dood gered kunnen worden door persoonlijk geloof in de Here
Jezus Christus en door bekering tot God;
e. de Here Jezus Christus uit de doden is opgestaan, ten hemel gevaren en zal wederkeren om
de zijnen tot zich te verzamelen en op te treden als rechtvaardige Rechter over deze wereld;
f. de gemeente van haar Heer de Heilige Geest heeft ontvangen;
g. de gemeente de aan de Bijbel ontleende bedieningen van ouderlingen en diakenen
respecteert en uitvoert alsmede de instelling van doop en Heilig Avondmaal;
h. alle oprechte gelovigen geroepen zijn de Here Jezus Christus te belijden, zich openlijk met de
gemeente te verenigen en te leven in navolging van Hem.
Doel van de gemeente:
De gemeente stelt zich ten doel samen een levende gemeente van Christus te zijn. Dit betekent dat
de gemeente SAMEN wil aanbidden, leven, groeien en getuigen.
Uitgewerkt betekent dat voorop
staan:
a. Groeien in geloof, kennis van God en toerusting
b. Dienend leiderschap en duidelijke structuur
c. Saamhorigheid
d. Inspirerende erediensten
e. Gavengericht werken
f. Getuigen willen zijn
g. Hartstochtelijk geloofsleven
h. Biddende gemeente
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 (gegeven door de Belastingdienst)
RSIN 003798665
3. Contactgegevens
Post- en bezoekadres van de gemeente: Driftstraat 49A, 2315 CD Leiden
Telefoonnummer: 071-5211507
e-mailadres: secretaris@baptistleiden.nl

4. Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van de Baptistengemeente Leiden bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
http://baptistleiden.nl/wie-zijn-wij/onze-missie/
6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van
Baptistengemeenten. Zie
http://www.baptisten.nl/dienstencentrum/documenten-en-media/arbeidsvoorwaarden-voorgangers
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://www.baptisten.nl/images/2014-11-28_Statuten_UBG_2014_def_kopie.pdf
http://www.baptisten.nl/images/2014-11-28_Huish_Reglement_UBG_2014def_kopie.pdf
http://www.baptisten.nl/images/Werkorde_UBG_2014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
De gemeente komt 1x per zondag samen in een eredienst. Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:
- crèche voor de leeftijd 0-4 jaar
- zondagschool voor de leeftijd 4-12 jaar
- Tienerclub: klas 1 tot en met 3 van de middelbare school
- Jeugdclub: klas 4 en ouder
- Bijbelkringen bestaande uit gemeenteleden welke 2x per maand samenkomen.

9. Financiële verantwoording
Opbrengsten
Ontvangsten uit giften/ collecten
totaal
Kosten
Voorganger/ koster
Pensioen voorganger/ koster
Bruto salarissen voorganger/ koster
Verzorging diensten
Gemeentelijke activiteiten
Kerkgebouw
Lening
Onderhoud gebouw
Organisatiekosten
Steunverlening
Betaalde doorzendcollecten
Verbruiksartikelen
Unie
Communicatie
Diversen
Gemeente opbouw
Afschrijvingskosten
Totaal lasten
Resultaat

Begroting 2016
97.000

Werkelijk 2016
92.857

Begroting 2017
92.000

97.000

92.857

92.000

3.500
3.000
40.000
4.000
1.500
11.000
3.500
8.000
3.000
4.800
3.000
2.000
6.000
1.000
0
0
2.500

4.115
3.661
48.579
4.192
2.286
9.944
3.127
4.805
3.235
4.600
3.423
2.210
5.986
1.821
0
0
2.500

3.250
2.750
38.250
4.000
2.000
10.000
5.000
7.000
3.200
2.400
3.000
2.200
5.500
950
0
0
2.500

96.800

104.484

92.000

200

-11.627

0

10. Beknopt overzicht bestedingen 2016 en voorgenomen bestedingen 2017 met toelichting
Als kerkgenootschap zijn we van inkomsten afhankelijk van giften en collecten. Deze vielen in 2016
lager uit dan begroot. Aan de uitgavenkant waren de kosten voor voorganger en koster onvoorzien
hoger dan begroot. Dit is de belangrijkste reden waarom het jaar negatief is afgesloten.
De begroting voor 2017 is qua inkomsten meer afgestemd op het resultaat van 2016. Aan de
uitgavenkant zijn de kosten voor voorganger en koster lager door uitdiensttreding van voorganger. Er
worden geen grote wijzigingen verwacht in activiteiten en ledenaantallen. Er staan de volgende
onderhoudswerkzaamheden gepland: reparatie aan de nokvorsten en schilderwerk aan de buitenkant
van het gebouw.

