ANBI informatie Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”

1: Naam van de gemeente
In artikel 1 van de statuten van 25 november 2004 is de naam vastgelegd als Baptisten Gemeente “de
Schuilplaats” te Eindhoven.

Grondslag van de gemeente:
Artikel 2 lid 2; Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”aanvaardt als grondslag de geopenbaarde
waarheid van God, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het onfeilbare Woord van God
aanneemt, is vervat.

Doel van de gemeente:
Artikel 2 lid 1; Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”stelt zich ten doel
•

de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van
onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

•

Om overeenkomstig de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van
zondaren en de komst van het Koninkrijk van God.

•

De kennis van de weg des heils onder de medemens te bevorderen en hen te brengen tot het
geloof en de gemeenschap der heiligen.

Baptistengemeente “de Schuilplaats” te Eindhoven 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.

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
Ons fiscaal nummer is 809350221.

3. Contactgegevens
Postadres
Marconilaan 70
5621 AB Eindhoven

Bezoekadres
Marconilaan 70
5621 AB Eindhoven
Gedurende de week op afspraak
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Zondagmorgen dienst om 10.00h

Telefoon:
e-mail: secretaris@schuilplaats.nl

4. Bestuurssamenstelling
De raad van Baptistengemeente “De Schuilplaats” bestaat uit de voorzitter en 6 overige raadsleden.
De penningmeester maakt formeel geen deel uit van de raad.

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente “De Schuilplaats” wil in haar doen en laten uitdrukking geven aan het verlangen
een geestelijk huis te kunnen bieden aan hen die onze Heer oprecht zoeken en Jezus Christus in hun
leven willen volgen in een wereld die dat steeds moeilijker maakt.
Zij doet dit door middel van het verlenen van pastorale zorg op diverse niveaus. Daarbij worden
mensen waar nodig doorverwezen naar professionele organisaties. Op praktisch niveau doet zij dit
door middel van diaconale hulp op verzoek van mensen in en rondom de gemeente. In voorkomende
situaties zoekt zij ook hierin de samenwerking met andere (professionele) organisaties.
Tijdens haar diensten wil Baptistengemeente “De Schuilplaats” mensen bereiken met het goede
nieuws van Jezus Christus. Daarnaast werkt Baptistengemeente “De Schuilplaats” aan toerusting voor
haar leden en vrienden door middel van onderwijsavonden voor volwassenen en bijbelonderwijs voor
jongeren en kinderen.
Tot slot wil Baptistengemeente “De Schuilplaats” ook in de wijk waarin haar gebouw staat merkbaar
aanwezig zijn. Zij zoekt daarbij naar manieren om haar relevantie in de wijk te verhogen. In eerste
aanleg richt zij zich op de wijk door inloopochtenden en tweedehands kledingbeurzen.

Baptistengemeente “De Schuilplaats” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link
naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van
Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
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Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
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://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
Uittreksel jaarverslag 2018
Als Baptistengemeente “De Schuilplaats” willen we in ons doen en laten uitdrukking geven aan ons
verlangen een geestelijk huis te kunnen bieden aan hen die onze Heer oprecht zoeken en Jezus
Christus in hun leven willen volgen in een wereld die dat steeds moeilijker maakt. We bidden dat ook
in het komend jaar broeders en zusters de weg naar Jezus mogen vinden of hervinden. Misschien
mogen wij als gemeente ons steentje aan bijdragen aan jong en oud!
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activiteiten
Onze Gemeente wordt bestuurd door de Raad, bestaande uit 8 leden. Meestal tweewekelijks wordt
vergaderd waarbij alle disciplines binnen de Gemeente ter sprake komen. Alle verenigingen,
commissies en gemeentewerk valt onder de verantwoording van de Raad, daarbij denken we aan het
werk van de beheerscommissie, de diaconie, het pastoraat, het jeugdwerk, de zondagschool, de
crèche, het geluidsteam, het beamerteam, de kringen, het CleanTeam, de zending- en evangelisatiewerkgroep, bijbelonderricht en onderwijs, de inloopmorgen end e diverse vormen van huis-, ouderenen ziekenbezoek.
De Raad legt op alle bestuursgebieden en op financieel vlak verantwoording af aan de Gemeente
tijdens de Gemeentevergaderingen.
Anno Domini 2018
Om het afgelopen jaar 2018 voor onze Gemeente samen te vatten is niet eenvoudig, er gebeurt
namelijk veel! Het is in ieder geval goed om te mogen constateren dat we als Gemeente bezig zijn
met persoonlijke geloofsgroei, groei als Gemeente en ook met het nadenken over hoe we anders en
beter met elkaar kunnen omgaan om naar elkaar toe te groeien. Zo zijn we dit jaar begonnen met
Growing Young, om meer verbinding te realiseren tussen alle leeftijdsgroepen en met name de
jongeren.
Ds. Riemer Venema verzorgt verschillende trainingen en cursussen, zoals de discipelschapstraining.
Ook tijdens de zondagse erediensten staat Gods Woord centraal in de verkondiging.
Onze Gemeente heeft leden en vrienden mogen welkom heten, maar ook hebben we afscheid
genomen door overlijden en vertrek uit de Gemeente. We mogen naar elkaar blijven omzien zodat we
tijdig voor elkaar klaar kunnen staan als dat nodig is, bij mooie gelegenheden maar ook als we het
zwaar hebben.
Als Raad hebben we in 2018 grotendeels met 8 personen de Gemeente ‘bestuurd’. Vele onderwerpen
zijn besproken, zowel op financieel, economisch, zakelijk als ook geestelijk niveau. Zo hebben we
getracht op een juiste wijze leiding te geven aan de Gemeente. Ondanks dat we ervaren dat het
raadswerk veel tijd in beslag neemt en soms zelfs enige druk veroorzaakt, zijn we dankbaar dat we in
Zijn dienst mogen staan en dat we op onze manier Hem mogen dienen. In 2019 zal de samenstelling
van de Raad iets wijzigen, hopelijk met nieuwe en meer raadsleden om het werk beter te kunnen
verdelen.
Al met al mogen we terugkijken op een jaar waarin we hebben mogen ervaren dat God onze
Gemeente niet loslaat, Hij is ons in alles nabij en zal ons nooit loslaten. Als ik mij bedenk hoe in Psalm
23 beschreven is hoe dat God als een herder ons voorgaat op duistere momenten om ons te leiden
naar grazige weiden, dat hij ons beschermt, ons voedt, ons zalft … en dat alle dagen van ons leven,
dan mogen we God ook zeer dankbaar zijn dat hij óók in 2018 ons als Gemeente geleid heeft! Laten
we nooit vergeten Hem te danken voor de dagelijkse Zegeningen die hij ons geeft als kinderen van
Hem en als Baptistengemeente De Schuilplaats.
Het ledental van de gemeente is in 2018 met 9 leden gedaald naar 229 leden. We hebben 45
geregistreerde vrienden.

9. Financiële verantwoording
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Inkomsten

Werkelijk 2018

Bijdragen leden en vrienden

Werkelijk
2017

Begroting
2019

116.164

116.208

128.000

16.021

18.343

17.000

3.325

1.231

2.500

135.510

135.782

147.500

Salaris en vergoedingen

72.906

73.003

77.500

Onderhoud en overige kosten
gebouw

16.541

17.756

17.800

3.299

3.676

3.000

11.376

11.232

11.200

4.400

4.770

4.000

21.830

21.081

19.500

135.510

135.782

133.000

5.158

4.264

14.500

14.500

14.500

14.500

Collecten
Overige baten en giften
Totaal

Uitgaven

Rente lening SKG
Uniecontributie
Afschrijving inventaris
Overige uitgaven

Totaal

Resultaat
Aflossing lening SKG

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Voor 2019 verwachten we dat de ontvangsten en uitgaven in lijn zullen liggen met de begroting 2019.
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