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Algemene gegevens instelling
Naam

Baptistengemeente Leiderdorp

Nummer Kamer van
Koophandel

7 5 7 9 5 7 5 2

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

0 6 4 0 1 8 6 8 1 2

E-mailadres

penningmeester@bgldorp.nl

Website (*)

www.bgldorp.nl

RSIN (**)

8 0 6 7 9 5 3 6 0

Naam landelijke
Unie-ABC Gemeenten
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

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

3 2

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Conform de statuten van onze gemeente wordt het huidige bestuur gevormd door de
Raad waarin momenteel 3 oudsten en 2 diakenen zitting hebben.

(**) 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).

Het doel van de Gemeente is:
= 1= Naar Bijbelse orde de gelovigen samen te voegen om het in artikel 2, lid F, G en
H van deze Statuten gestelde (= F= dat de Gemeente de tempel Gods en het lichaam
van Christus is, waarvan Hij het Hoofd is; dat tot deze Gemeente alleen zij behoren,
die op grond van persoonlijk geloof en bekering door de Heilige Geest zijn
wedergeboren en zo de verlossing in Christus ontvangen hebben.
= G = de geestelijke eenheid van allen, die oprecht in de Here Jezus geloven en het
algemeen priesterschap van alle gelovigen, hetwelk in de plaatselijke Gemeente
gestalte dient te krijgen.
= H = de twee inzettingen die de Here Jezus gegeven heeft:
- de doop, welke naar de oorspronkelijke vorm en orde door onder-dompeling en
alleen aan gelovigen voltrokken mag worden.
• het avondmaal, dat als een gedachtenis aan Christus' lijden en sterven
en als een gemeenschap met Zijn lichaam gevierd dient te worden., gestalte te
kunnen geven, daarbij op elkander acht te geven en elkander aan te vuren tot liefde en
tot goede werken, door God voorbereid.)

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?

In 2020 is een nieuwe raad aangesteld. Deze raad is samengesteld uit 3 oudsten en 2
diakenen. Elke oudste en diaken heeft een eigen aandachtsgebied. Dit geeft stabiliteit
en continuïteit. Het vormgeven van missie en visie is doorlopend proces. Door als kerk
betrokken te zijn bij Voor-elkaar- Leiden, St. HiP en St. Present en proberen we iets te
betekenen voor Leiderdorp (en directe omgeving). De gemeente is ook actief
betrokken bij onze zendelingen. Sinds september 2020 is een gemeentewerker voor 20
uur aangesteld. Hiervoor is een arbeidsovereenkomst afgesloten en ontvangt deze
gemeentewerker salaris. In de zondagse diensten gaan ook gastsprekers voor, zij
ontvangen hiervoor een vaststaande vergoeding en een reiskostenvergoeding. De
(bijbel)studies en huisgroepen worden doorgaans verzorgd door diverse mensen uit de
gemeente. Daarnaast worden er voor bepaalde onderwerpen of thema’s externe
sprekers gevraagd.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

De inkomsten bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van de leden en bezoekers
van ons kerkgenootschap en collecten die tijdens de samenkomsten worden
gehouden.
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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.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeente leden 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 en diakonie.
Daarnaast hebben wij een financiële bijdrage mogen doen aan:
Help het Doel (Ondersteuning Kerk Baraboi, Moldavië)
Proplan
Atheletes in Action
Apollos
No Apologies
Christenen voor Israël
Showing the Gospel

https://bgldorp.nl/anbi/

Open

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

Alleen de gemeentewerker ontvangt een salaris. De gastsprekers ontvangen een
sprekers- en kilometervergoeding. Alle overige werkzaamheden worden vrijwillig
verricht, zonder dat daar een financiële vergoeding tegenover staat. Wel kunnen
eventueel gemaakte kosten gedeclareerd worden.

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.

* Samenkomsten elke zondagmorgen, kerst en Goede Vrijdag
* Bijbelstudieavonden, huis- en gebedsgroepen
* Kinder- en jeugdgroepen
* Pastorale- en diakonale hulp
* (Financiële) ondersteuning van zendelingen
* Financiële ondersteuning van diverse organisaties
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.
Voor het huidige en volgende seizoen hebben we gekozen voor het thema ‘Samen
Bouwen aan Gods Koninkrijk’. Aan de hand van dit thema denken we met elkaar naar
over Discipelschap, Gave Gericht Gemeente zijn en Evangelisatie. We proberen het
thema op verschillende manieren, bij alle samenkomsten en studies vorm te geven. Wij
hebben een deel van de samenkomsten in 2021 digitaal moeten doen als gevolg van
de corona maatregelen.

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

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

€

0

€

0

€

0

Bijdragen kerkleden

€

38.850

€

37.608

€

36.500

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

733

€

2.713

€

500

Totaal baten

€

39.583

€

40.321

€

37.000

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

21.945

€

18.190

€

19.450

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

0

€

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

0

€

0

€

0

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

0

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

31.534

€

10.991

€

32.000

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

155

€

116

€

250

Totaal lasten

€

53.634

€

29.297

€

51.700

Lasten

+

+
+

€

Resultaat

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.

-14.051

+

+
+

€

11.024

€

-14.700

De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen en binnen de Gemeente gehouden
collecten
Uitgaven bestaan uit:
- huur gebouw voor samenkomsten
- technische ondersteuning
- uitgaven voor de te houden samenkomsten
- materialen kinder- en jeugdwerk en studiegroepen
- vergoeding gastsprekers
- salaris gemeentewerker (0,5 fte)
- ondersteuning zendelingen
- diaconale steun

(*) Optioneel, niet verplicht

n.v.t.

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

+
+

De begroting voor 2022 laat zien dat de verwachting is dat de inkomsten en uitgaven
nagenoeg gelijk zullen zijn aan 2021.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.

+

Open

