Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Vrije Baptistengemeente Texel

Nummer Kamer van
Koophandel

7 5 7 9 6 5 4 6

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

0 6 3 0 5 3 8 8 7 1

E-mailadres

bgtexel@gmail.com

Website (*)

www.baptistengemeentetexel.nl

RSIN (**)

8 0 7 2 9 1 8 4 5

Naam landelijke
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

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

bestuur bestaat uit:
-Penningmeester
-Secretaris
-Voorzitter

(**) 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).

Blijvend doel van de Vrije Baptistengemeente Texel is om te groeien in geestelijke
volwassenheid in Christus. Daarbij richten we ons op alle leeftijdscategorieën en
mensen uit alle lagen van de samenleving. Het beleid dat we daarbij voeren kent veel
verschillende aspecten, waaronder de volgende:
-de geestelijke ontwikkeling begeleiden van individuele gemeenteleden en van de
gemeente als geheel
-de saamhorigheid stimuleren en mensen van daaruit een vaak gemist thuis bieden
-de roeping van de gemeente om als getuige van Christus in de samenleving dienend
aanwezig te zijn hooghouden
-de financiële ontwikkeling van de gemeente in goede banen leiden om dit alles (en
meer) mogelijk te maken.
Alle deelfacetten van ons beleid zijn gericht op groei. Groei die van binnenuit en vanuit
het Evangelie zelf moet plaatsvinden en een beweging op Texel op gang moet krijgen.

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?

Elke zondag is er een kerkdienst, door de week zijn er verschillende ontmoetingen /
activeiteiten waarbij de Bijbel centraal staat. denk hier aan ouderenochtenden en
jongerenavonden.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

d.m.v. giften van kerkbezoekers of betrokkenen

Deze activiteiten dragen bij om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en
uiteindelijk groei plaats kan vinden.
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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.

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

De inkomsten worden besteed aan het houden van diensten / bijeenkomsten, het
salaris van de eigen voorganger en het onderhoud aan het eigen gebouw.
Doelstelling is om 10% van de inkomsten aan goede doelen te schenken.
Het vermogen wordt aangehouden op een Spaarrekening.

https://baptistengemeentetexel.nl/anbi-2/

Open

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

De voorganger is de enige betaalde kracht van de gemeente.
Voorafgaand is een salaris afgesproken en deze wordt elk jaar herzien.

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.

Door de diverse corona-maatregelen van het afgelopen jaar zijn er weinig diensten
gehouden en ook weinig activiteiten geweest.

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

De diensten zijn vooraf opgenomen door een kleine groep mensen en deze werd elke
zondag via internet uitgezonden.

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 0

Rekening

Rekening (*)

2020

2019

Begroting (***)

2021

Opbrensten uit bezittingen

€

0

€

Bijdragen kerkleden

€

86.615

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

Totaal baten

€

86.615

€

82.800

€

82.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

51.121

€

49.377

€

52.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

3.655

€

6.444

€

3.850

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

6.631

€

11.228

€

8.200

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

4.601

€

3.413

€

6.336

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

9.161

€

2.739

€

7.500

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

10.933

Totaal lasten

€

86.102

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.

€

513

€

10.011

€

83.212

€

+

+

€

10.249

€

88.135

+
€

-412

+
+

€

-6.135

We hebben het jaar aafgesloten met een positief resultaat. Dit was niet begroot.
De post lasten overige eigendommen en inventarissen is flink hoog dit komt door de
aanschaf van apparatuur voor beeld / geluid t.b.v. het livestreamen van de diensten.
Als doel hebben wij om 10% van de inkomsten te besteden voor goede doelen, dit
hebben we in 2020 niet behaald en zal dan ook in 2021 alsnog worden gedaan.
Het negatieve resultaat zal worden bekostigd uit de reserves.
Begroting 2021:
Er staan nog een aantal grotere uitgaven gepland:
-deel van dak opnieuw in bitumen en bij de inventarissen zijn nog wat uitgaven gepland
voor aanpassing van de techniek (beeld/geluid). Tevens is de koffiezaal gerystyled en
is een bedrag voor opgenomen.

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

82.000

€

+
Resultaat

€

82.800

Open

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

