
ANBI TRANSPARANTIE 

A) Algemene gegevens 

Naam ANBI:                      Baptistengemeente Leiderdorp 

Telefoonnummer:            06 40186812 

RSIN/fiscaalnummer:   800278082 

Website:                              www.blgdorp.nl 

Mail:                                       secretariaat@bgldorp.nl 

Postadres:                          van Lennepdreef 38, 2353 NL  LEIDERDORP 

 

De gemeente heeft haar missie op de volgende manier verwoord, waarbij de eerste 

letters samen het woord GEZIN vormen: 

 

God liefhebben en aanbidden 
                                In geest en waarheid God aanbidden 

Evangelisatie 
                               Mensen leiden tot Jezus 

Zorg voor elkaar 
                                Onderlinge gemeenschap geleid door de liefde van Christus 

Inzet van gaven en talenten 
                                Dit tot groei en opbouw van de gemeente 

Navolgen van Jezus Christus 
                                Als discipelen groeien en helpen groeien naar geestelijke  

   volwassenheid 

 

Meer over onze missie leest u hier. 

 

Als gemeente zijn we lid van de ABC (Alliantie van Baptisten- en CAMA-Gemeenten). 

De ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil 

zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 

Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de 

Baptistengemeente Leiderdorp. 

B) Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad en wordt gevormd door de 

oudsten van deze gemeente.  In onze gemeente telt de raad momenteel drie leden. 

Raadsleden worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

http://www.blgdorp.nl/
http://bgldorp.nl/over-ons/onze-missie/
http://bgldorp.nl/over-ons/onze-missie/


De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. 

De raad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. 

de begroting en de jaarrekening. Dit gebeurt in de jaarlijks te houden 

gemeentevergadering (doorgaans in de eerste kwartaal van het jaar). 

C) Visie 

Met de onderstaande woorden hebben we vorm willen geven aan onze visie: 

Ik ken een gezin… 

 dat woont in het levenshuis op de Rots 

 waar iedereen elkaar kent 

 waar jong en oud samenleven vol liefde en respect 

 waar de Bijbel de maatstaf is voor denken, handelen, geloven en belijden 

 dat eigentijds is in de traditie van de Nederlandse Baptisten 

 dat met vele achtergronden verenigd is in Christus 

 waar in eerlijkheid en openheid wordt bemoedigd en vermaand 

 met een aanstekelijke levensstijl naar de omgeving 

 waar iedereen welkom is en zich welkom voelt 

 waar gaven en talenten worden ontplooid 

 dat naastenliefde laat zien tot ver over de grenzen 

 dat zekerheid biedt in een onzekere wereld 

 

De Baptistengemeente Leiderdorp verwoordt in de eerste artikelen van de Statuten 

wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar structuur, haar organisatie en 

andere zaken. 

D) Beleidsplan 

Momenteel wordt er gewerkt aan de stabilisatie van de gemeente op diverse gebieden. 

Denk hierbij aan uitbreiding van de oudstenraad en vormgeving van onze missie en 

visie (dit is een continue proces), financieel gezond blijven en het versterken van de 

onderlinge band. Ook wordt nagedacht hoe wij als gemeente iets kunnen betekenen 

voor Leiderdorp. We zijn aangesloten bij St. HiP en St. Present. De gemeente is ook 

actief betrokken bij onze zendelingen. 

 

http://bgldorp.nl/over-ons/onze-visie/
http://bgldorp.nl/zending/


Onze gemeente heeft sinds eind 2014 geen voorganger meer. De zondagse diensten 

worden verzorgd door gastsprekers, zij ontvangen hiervoor een vaststaande 

vergoeding en een reiskostenvergoeding. 

De (bijbel)studies en huisgroepen worden verzorgd door diverse mensen uit de 

gemeente. Niemand ontvangt enige vergoeding voor de werkzaamheden die hij/zij 

doet voor de gemeente. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden 

gedeclareerd bij de penningmeester. 

E) Verslag Activiteiten. 

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van 

een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te 

schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn gedelegeerd naar afzonderlijke 

taakgroepen en/of coördinatoren. Zij behartigen bepaalde taken binnen het 

gemeente-zijn en brengen waar nodig verslag uit aan de raad. 

F) Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen 

over de voorgaande jaren. Het plaatselijk gemeentewerk (of gemeente-zijn) vertoont 

een grote mate van continuïteit: Naast de zondagse kerkdiensten vinden er ook 

andere kerkelijke activiteiten plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder G. 

is dit cijfermatig in beeld gebracht. In dit overzicht zijn nog de (begrote) kosten voor 

de voorganger opgenomen. Deze kosten zijn in 2015 niet meer van toepassing. 

G) Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de 

begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom 

rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

In 2015 zal gewerkt worden aan het financieel gezond worden, waardoor er voor 2016 

weer een begroting kan worden opgesteld, waarin nieuwe plannen kunnen worden 

opgenomen. 

 



2014 

  
BATEN BEGROTING REKENING  

Bijdragen Leden en Vrienden € 46.000,00 € 55.360,00 

Overige inkomsten €   5.000,00 €  4.476,44 

Totaal baten € 51.000,00 € 59.536,44 

LASTEN 

  
Bestedingen voorganger en gastsprekers € 36.900,00 € 39.103,94 

Algemene kosten (huur, techniek, 

overigen) € 11.000,00 € 9.819,54 

Kinder- en Jeugdwerk €       500,00 €    350,47 

Naar buiten gerichte activiteiten €   5.000,00 €  8.059,57 

Totaal lasten € 53.9000,00 € 57.333,52 

Resultaat € 17.000,00 - € 18.229,58 - 

 

Toelichting: 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 

inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om 

hun bijdrage voor het werk van de gemeente waartoe zij behoren. Deze bijdrage is 

onbepaald en geheel vrijwillig. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt 

besteed aan de huur van een samenkomstruimte, aan de organisatie van kerkelijke 

activiteiten en aan ondersteuning van onze zendelingen. 

 


