Publicatieplicht plaatselijke gemeenten i.v.m. ANBI
1: Baptisten Gemeente IJmuiden
Vastgelegd in de statuten van 23 februari 1967.
De Baptisten Gemeente IJmuiden 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.
Grondslag van de gemeente, artikel 2 van de statuten:
De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de
Bijbel, welks inhoud zij als het Woord van God aanneemt, vervat is.
Zij gelooft en belijdt:
a. Dat het gehele menselijke geslacht in Adam is afgevallen van God en wegens de zonde
rechtvaardig veroordeeld is.
b. Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en
zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der mensen alleen bewerkt wordt door
de genade van God in Christus; die, door de mensen gelijk te worden, zichzelf vernederd heeft,
om tot eer van God en tot zaligheid van de mensen, de raad en wil van God de Vader te
volbrengen en door Zijn lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de
werken en de heerschappij van de Satan te verbreken; die begraven is en door zijn opstanding
uit de doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht en de Heiland der wereld; die nu,
opgevaren ten hemel, is verhoogd door de rechterhand van God en gegeven alle macht in
hemel en op aarde; die aan de gemeente de Heilige Geest heeft geschonken om door de gaven
en kracht van de Heilige Geest de gemeente te heiligen en haar in staat te stellen door de
verkondiging van het Evangelie mensen te roepen uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht;
die, naar Zijn belofte, zal wederkomen om Zijn gemeente tot zich te nemen, en daarna als
rechtvaardige wereldrechter te oordelen.
c. Dat wij alleen aan de verlossing van Christus deel kunnen hebben door persoonlijke bekering
en geloof en dat er van erfelijke of sacramentele zaligheid geen sprake mag zijn.
d. Dat alle gelovigen in Christus Jezus geroepen zijn de Heer te belijden tezamen met de
gemeente, welke het lichaam van Christus is en de tempel van de Heilige Geest, en van harte
te gehoorzamen aan wat het Hoofd der gemeente geboden heeft.
e. Dat de Here Jezus twee instellingen heeft gegeven: Doop, door onderdompeling bediend aan
hen die de Here Jezus belijden als hun Here en Heiland, en Avondmaal.
Doel van de gemeente, artikel 3 van de statuten:
De Gemeente stelt zich ten doel:
a. Elkander op te bouwen in het geloof en de liefde en de hoop en de verwachting van de komst
van onze Here Jezus Christus.
b. Overeenkomstig het bevel des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren
en de komst van Zijn Koninkrijk.
c. De kennis van de weg des heils onder de mensen te bevorderen en hen te bewegen tot het
geloof en de gemeenschap der heiligen.
d. Met gelovige belijders van de Here Jezus Christus te werken in de arbeid van evangelisatie
en zending.
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: 8238.85.197
3. Contactgegevens
Bezoekadres van de gemeente
Eemstraat 28-30
1972 VT IJmuiden
secretariaat@baptistenijmuiden.nl
Fiscaal nummer: 8238.85.197
4. Bestuurssamenstelling:
De kerkenraad van Baptisten Gemeente IJmuiden bestaat uit
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
2 overige raadsleden
10 diakenen
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2016 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we dit
jaar 1 keer een inloopzaterdag met kledingbeurs te organiseren en op kerstavond de buurtbewoners
uit te nodigen voor een feestelijke kerstdienst.
Een tweede speerpunt voor 2016 is het kringenwerk.
Tevens is de verkondiging van het evangelie buiten Nederland onderdeel van het beleid.
Baptistengemeente IJmuiden maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het
beleidsplan van de Unie is: http://www.baptisten.nl/images/overons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://www.baptisten.nl/images/overons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is: http://www.baptisten.nl/images/overons/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://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://www.baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
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://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
In 2014 is de werkgroep Toekomst bezig geweest met nadenken over de toekomst van onze
groeiende Gemeente. Samen met de raad en meerdere gemeenteleden zijn hiervoor ook
bijeenkomsten geweest om er samen mee bezig te zijn.
In februari t/m april is er een Alpha cursus geweest in de Gemeente.
Rondrom het jaarthema “anders om Jezus” is in 8 zondagavonden een Bijbelstudie gegeven vanaf
februari.
Begin maart is er een kledingactie geweest, de opbrengst was voor Teenstreet.
In april is er de eerste snack / gemeenteavond georganiseerd t.b.v. de zending, dit omdat de Bazaar
niet meer wordt gehouden.
Ook hebben onze oude getrouwe koster-echtparen het stokje overgedragen aan een nieuw kosterteam, die rouleren.
De eerste zondag in mei is het Jeugdhonk officieel geopend, de oude zusterkringruimte is nu een
ruimte voor de jeugd, met een bar (zonder alcohol) diversen banken en een mooie muurtekening.
In deze ruimte kan de jeugd door de week, dus tijdens de 10r en YD of op zondag samen zijn.
De laatste zaterdag in mei is er weer een “open dag” geweest in de Gemeente.
Het doel is te laten zien wie we zijn, wat we doen en waar we voor staan.
In de week van 6-10 juli is er een “zomerkidsclub” op het veld aan de Heerenduinweg geweest.
Dit is georganiseerd omdat onze Gemeente dit jaar niet meedoet aan Sonrise.
Meer dan 50 jongeren uit onze Gemeente zijn naar Teenstreet geweest van 1/8 augustus in
Offenburg (Duitsland). Ze hebben daar een week lang diensten bijgewoond en Bijbelstudies gevolgd.
30 augustus hebben we de jaarlijkse Gemeente BBQ gehouden. Voor het eerst hebben we de locatie
veranderd van Beeckestijn naar het veld aan de Heerenduinweg, het was een geslaagde BBQ.
Deze zondag was ook de startzondag, waar het nieuwe thema “dien elkaar in liefde” werd
gepresenteerd. Hier is in drie avonden een Bijbelstudie over gegeven door Peter Stevens.
In september hebben meerdere Gemeenteleden meegelopen met de Pierloop.

In oktober is de Pre-marriage-course gestart, waar 7 a 8 jonge stellen aan hebben deelgenomen.
In november werd er een huwelijk-seminar gegeven n.a.v. het jaarthema “dien elkaar in liefde” maar
dan in je huwelijk.
Dit jaar mochten we ook 3 doopdiensten meemaken in onze gemeente, in maart, mei en november.
In december zijn er ook weer diversen activiteiten geweest.
Er zijn kerststukjes gemaakt, 1 voor jezelf en 1 om weg te geven.
Op zaterdag 19 december hadden we weer een “levende kerststal” op de Lange Nieuw.
Natuurlijk was er de kerstnachtdienst en op 2e kerstdag is er wederom een geslaagde Kerst Inn
georganiseerd.

9. Financiële verantwoording

Inkomsten
Omschrijving
1
2
10
20
30
40
50
59
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70
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90

Begr.2015

Werk.2015 Begr.2016

Vrijwillige Bijdrage
Taakgr. Zondagse diensten en diaconie
Taakgr. Gemeentekringen
Taakgr. Jeugdwerk
Taakgr. Bijz. Activiteiten
Taakgr. Evangelisatie
Taakgr. Zending
Doelgiften ondersteuning
Taakgr. Financiën
Taakgr. Beheer
Diversen
Uit Reserveringen

€ 105.000
€ 9.000
€ 250
€ 2.850
€€ 1.200
€ 6.400
€ 11.200
€ 1.200
€ 1.750
€ 5.445
€ 14.000

€ 110.808
€ 9.826
€ 460
€ 1.676
€€ 1.399
€ 3.569
€ 15.654
€ 282
€ 662
€ 6.649
€-

€ 110.000
€ 9.000
€ 250
€ 1.850
€€ 1.200
€ 3.100
€ 15.700
€ 500
€ 250
€ 5.000
€-

Totaal inkomsten
Nadelig Saldo
Totaal

€ 158.295
€€ 158.295

€ 150.985
€€ 150.985

€ 146.850
€€ 146.850

Uitgaven
100
105
110
120
130
140
150
160
170
190
200
205
215
225
235
240

Tgr.Toerusting& Onderwijs
Taakgr. Pastoraat en diaconie
Taakgr. Gemeentekringen
Taakgr. Jeugdwerk
Taakgr. Zondagse Diensten
Taakgr. Evangelisatie
Taakgr. Zending
Taakgr. Bestuur
Taakgr. Financiën
Taakgr. Uniedoeleinden
Taakgr. Beheer Kosterij
Taakgr. Beheer Huisvesting
Taakgr. Beheer Kerk
Taakgr. Beheer Pastorie
Diversen
Reserveringen

Totaal uitgaven
Positief Saldo
Totaal
Negatief Saldo

€ 48.000
€ 3.350
€ 850
€ 6.480
€ 8.285
€ 4.990
€ 12.620
€ 2.500
€ 750
€ 9.500
€ 2.200
€ 11.500
€ 29.100
€ 6.970
€ 11.200
€-

€ 38.883
€ 5.338
€ 445
€ 4.967
€ 7.121
€ 3.046
€ 27.639
€ 2.358
€ 324
€ 11.351
€ 2.761
€ 7.790
€ 13.204
€ 4.444
€ 1.148
€ 10.000

€ 20.400
€ 4.850
€ 880
€ 6.880
€ 4.494
€ 4.475
€ 26.620
€ 2.400
€ 300
€ 10.500
€ 2.450
€ 6.480
€ 25.056
€ 2.370
€ 500
€ 28.195

€ 158.295
€€ 158.295
€-

€ 140.818
€ 10.167
€ 150.985
€-

€ 146.850
€€ 146.850
€-

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Taakgroep Toerusting & Onderwijs: afname verwacht doordat geheel 2015 een werknemer in dienst
was, eind maart is deze uit dienst gegaan, waardoor de kosten hiervoor in 2016 slechts 3 maanden
betreft.
Beheer: voor 2016 staan diverse verbeteringen/investeringen gepland aan en voor het kerkgebouw.
Daarnaast waren de kosten voor Beheer Kerk in 2015 lager door een forse teruggaaf van
energiebelasting.

