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. Baptisten Gemeente IJmuiden valt derhalve ook onder het RSIN nummer van
de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, dit nummer is 002690615.

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
3 overige raadsleden
10 diakenen
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente IJmuiden richt zich in 2017 op de wijk waar de kerk staat. Daartoe houden we
een open dag voor de buurt en overige geïnteresseerden en zullen we op kerstavond de
buurtbewoners uitnodigen voor een feestelijke kerstdienst.
Een tweede speerpunt voor 2017 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
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
Een broeder en zuster zijn begin 2016 naar Ghana geweest en hebben de Gemeente op de hoogte
gebracht hoe dit is verlopen en brengen de groet over van onze broedergemeente.
Per 1 april hebben we afscheid genomen van onze jongerenwerker en zijn vrouw. Er zijn veel goede
gesprekken geweest en we hebben als broers en zussen in de Heer onze wegen gescheiden
De kinderen van de zondagsschool hebben in april weer bloemen mogen wegbrengen naar onze
senioren. Het is mooi om oud en jong met elkaar te verbinden door bij elkaar op bezoek te gaan, een
liedje te zingen en fleurige bloemen te geven. De senioren genieten hier intens van.
De seniorendagen die 1 keer per maand worden gehouden worden goed bezocht. Beginnend met
een kopje koffie en daarna onder begeleiding van het orgel worden er mooie liederen samen
gezongen. Na een korte overdenking gebruiken ze samen de middagmaaltijd. Het zijn altijd gezellige
momenten.
Sinds de herfst van 2015 worden er inloopochtenden georganiseerd in de kerk. Iedere 1e en 3e
donderdagochtend van de maand, met uitzondering van feestdagen. Iedereen die behoefte heeft
aan een luisterend oor, een goed gesprek of gebed is van harte welkom.
In juni is er vanuit de taakgroep Toerusting en Onderwijs een praisedienst en zangavond
georganiseerd. Door middel van zang en muziek mochten we samen de Heer loven en prijzen.
In juni en september hebben we 2 doopdiensten mogen hebben in de gemeente. Vier zussen en
twee broers hebben hun oude leven mogen afleggen en in een nieuw leven mogen opstaan met onze
Heer.
In de week van 18-22 juli is er een “zomer-kids-week” georganiseerd op het veld aan de
Heerenduinweg. Het was een groot feest, er werd geknutseld, Bijbelverhalen verteld en uiteraard
veel sport en spel gedaan. Het thema was “ECHT WEL!!”

Onze jeugd mocht ook weer met een hele bus vol naar Teenstreet gaan. Van 28 juli t/m 3 augustus
werd dit in Oldenburg in Duitsland gehouden. Het jaar door zijn er diversen acties geweest zodat de
jeugd een gedeelte van het geld voor de inschrijving samen bij elkaar kunnen sparen.
De eerste week van september was het de start van een nieuw seizoen in de BGIJ.
De themaweek was gevuld met de Gemeente BBQ, Bijbelstudie, spelletjesavond, filmavond en een
zang / praise-avond. De week werd op zaterdag afgesloten met de open dag in de BGIJ.
Net als voorgaande jaren hebben we ons kerkgebouw opengezet voor de buurt. Er was koffie, thee
en limonade en de BBQ stond ook weer aan.
Voor de kinderen was er een springkussen, spelletjes en schminkactiviteiten.
Het was een mooie gezegende dag waar we veel mensen hebben mogen ontmoeten en een stukje
van onze gemeente hebben kunnen laten zien.
Sinds oktober is het op woensdagmiddag vanaf 15.30 uur “kaarten maken” in de gemeente.
Een zuster heeft heel veel materiaal waar een ieder een mooie kaart van kan maken.
Het is voor alle generaties en het gaat altijd door, of er nu 2 of 10 mensen komen.
Tijdens 1e kerstdag mocht een bekende christelijke zangeres de Gemeente voorgaan in aanbidding
en een aantal mooie liederen voor ons zingen. Op 2e kerstdag was er een Kerst-inn diner
georganiseerd, een ieder was welkom. Het was een zeer geslaagde dag.

9. Financiële verantwoording

Inkomsten
Omschrijving
1
2
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20
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59
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Begr.2016

Werk.2016 Begr.2017

Vrijwillige Bijdrage
Algemeen collecten
Taakgr. Gemeentekringen
Taakgr. Jeugdwerk
Taakgr. Bijz. Activiteiten
Taakgr. Evangelisatie
Taakgr. Zending
Doelgiften ondersteuning
Taakgr. Financiën
Taakgr. Beheer
Diversen
Uit Reserveringen

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

€ 106.785
€ 10.725
€ 25
€ 1.812
€€ 1.113
€ 3.939
€ 26.909
€ 804
€ 4.411
€ 5.558
€-

€ 110.000
€ 9.250
€ 200
€ 1.000
€€ 1.200
€ 3.200
€ 23.700
€ 500
€ 500
€ 5.200
€-

Totaal inkomsten
Nadelig Saldo
Totaal

€ 146.850
€€ 146.850

€ 162.080
€€ 162.080

€ 154.750
€€ 154.750

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

€ 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

€ 18.034
€ 3.227
€ 675
€ 5.879
€ 4.370
€ 2.531
€ 37.838
€ 2.716
€ 372
€ 10.549
€ 1.930
€ 3.505
€ 12.562
€ 568
€ 1.977
€ 25.000

€ 9.400
€ 4.850
€ 990
€ 6.250
€ 4.140
€ 4.365
€ 35.070
€ 2.750
€ 350
€ 11.000
€ 2.630
€ 6.480
€ 24.143
€ 2.317
€ 500
€ 39.515

€ 146.850
€€ 146.850
€-

€ 131.732
€ 30.348
€ 162.080
€-

€ 154.750
€€ 154.750
€-

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Taakgroep Toerusting & Onderwijs: verdere afname verwacht doordat een deel van 2016 nog een
werknemer in dienst was, eind maart is deze uit dienst gegaan, waardoor de kosten hiervoor in 2017
niet meer van toepassing zullen zijn.
Beheer: voor 2017 staan nog een aantal verbeteringen/investeringen gepland aan en voor het
kerkgebouw.
Het positieve saldo van 2016 zal in 2017 gedeeltelijk aangewend worden voor het (extra) aflossen
van de hypothecaire leningen.

