Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
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Algemene gegevens instelling
Naam

BAPTISTEN GEMEENTE STADSKANAAL NOORD

Nummer Kamer van
Koophandel

7 6 4 4 1 0 3 2

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

HANDELSSTRAAT 8A

Telefoonnummer

0 6 2 4 9 5 0 1 2 7

E-mailadres

penningmeester@bgsn.nl

Website (*)

www.bgsn.nl

RSIN (**)

0 0 2 5 4 6 8 5 1

Naam landelijke
Unie-ABC gemeenten in Nederland
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

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.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

2
1 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

De raad leidt en dient de gemeente, bepaalt het beleid en draagt zorg
voor de geestelijke en materiële belangen van jong en oud. Tevens is de
raad belast met de uitvoering van besluiten die door de
ledenvergadering zijn genomen. Al naar gelang hun dienst aan de
gemeente zijn de raadsleden lid van de zakelijke of pastorale raad. Op
de jaarvergadering van de gemeente legt de raad verantwoording af van
het gevoerde beleid en van de voorgenomen werkzaamheden.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De diensten met betrekking tot de liederen, sprekers en muzikale begeleiding:
Een combo
Groei:
Nadenken op wat voor een uitnodigende manier wij mensen uit de directe omgeving
kunnen
bereiken.
Open gemeente en kerk:
De betrokkenheid van de kerk in de buurt en maatschappij
Zuster – en broederkring:
Een breed op te zetten zuster en/of broederkring voor leden/vrienden én voor mensen
buiten de kerk.
…….
…….

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?

Trouw aan het onderricht van de apostelen: Verkondiging en Bijbelstudie
De gemeente is gebouwd op het onderwijs van de apostelen, wat niets anders is dan
de leer van Christus, door hen bekendgemaakt en nadien in het Nieuwe Testament te
boek gesteld. 2. Gemeenschap vormen met elkaar: De leden en vrienden van de
gemeente ontmoeten elkaar op velerlei manieren: Tijdens de
eredienst, koffieochtend, Bijbelstudie, bidstond, pastoraat, vergaderingen, activiteiten
zoals bijv. rommelmarkt, startzondag, oliebollen bakken enz. enz.
Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, (2 Kor. 12: 27a)
3. Het breken van het brood: Het Heilig Avondmaal is de viering
van de maaltijd van de Heer Op iedere eerste zondag van de maand en in de Stille
Week op Witte Donderdag herdenken wij in brood en wijn het offer van Christus aan he
het Wijden aan het gebed: Gebed in de eredienst, bidstond en de onderlinge gebeden.
Het gebed is de geestelijke motor van de gemeente. Door het gebed komt de
gemeente in contact met de Vader en de Zoon door de Heilige Geest. De volgende
aspecten vinden

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

door inkomsten uit giften en collectes en vrijwillige bijdragen.

03 van 04

1

Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

De inkomsten worden gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen. het uitbetalen
van salarissen en sprekers. !
op de spaarrekening hebben wij een bedrag gereserveerd voor eventuele onderhoud of
andere voorkomende uitgaven posten.

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

www.bgsn.nl

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

Het beloningsbeleid wordt afgeleid van de bedragen die door de Unie ter beschikking
worden gesteld.

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.

de activiteiten die er plaatsvinden zijn:
gebedsgrooep
bijbelstudie
koffieochtend
seniorenmiddagen
gemeentevergaderingen
rommelmarkt
kniepertjes bakken
oliebollen bakken
rondom: pasen - pinksteren - kerst - diverse activiteiten t.a.v. het thema
medewerking van koren of groepen in de diensten
evangelisatie en zangdiensten
praktische hulp, waar nodig
zending
kerk in de buurt en bloemetje voor de buurt
livestream - weekbrief - kwartaalblad De Schakel - samenwerkende diaconieen Stadsk
anaal - kerk wordt op het digitaal sociaal loket vermeld.
i.v.m. de corona maatregelen konden niet alle activiteiten in 2021 plaatsvinden

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

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

15.318

€

5.800

€

15.900

Bijdragen kerkleden

€

50.618

€

53.410

€

56.975

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

€

2.075

€

450

Totaal baten

€

65.936

€

61.285

€

73.325

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

39.173

€

31.259

€

46.600

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

1.042

€

2.161

€

1.100

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

3.035

€

7.790

€

4.000

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

16.463

€

10.785

€

14.850

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

6.223

Totaal lasten

€

65.936

Lasten

+

€

€

+

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.

€

0

€

€

9.290

€

61.285

0

€

6.775

€

73.325

€

0

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

er zijn voor dit jaar geen nieuwe voorgenomen ontvangsten of uitgaven gepland

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+
+

€

+

€

+
Resultaat

+

