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Algemene gegevens instelling
Naam

Baptistengemeente Alphen aan den Rijn-Noord

Nummer Kamer van
Koophandel

6 4 3 7 0 5 5 0

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

Diamantstraat 31, 2403 AS Alphen aan den Rijn

Telefoonnummer
E-mailadres

secretaris@bapnoord.nl

Website (*)

www.bapnoord.nl

RSIN (**)
Naam landelijke
Unie-ABC Baptisten- en CAMA-gemeenten
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

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

De BapNoord Gemeentevergadering is het hoogste bestuursorgaan. Zij stelt een Raad
aan die bestaat uit 4-5 leden, die na een bepaalde periode kunnen worden herkozen of
opgevolgd door nieuwe leden. De Raad is eindverantwoordelijk voor het beleid en
werkt samen met de clusterleiders aan de uitvoering hiervan.

(**) 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).

De gemeente stelt zich ten doel:
a. De levende en waarachtige God te dienen en uit de Hemelen Zijn Zoon te
verwachten (1 Thess. 1: 9 en 10).
b. De Heiligen toe te rusten tot dienstbetoon tot opbouw van het Lichaam van Christus
(Ef. 4: 11-16).
c. Met gelovige belijders van Christus, ook buiten de Gemeente, te werken tot heil der
wereld.

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?

Het beleid van BapNoord bestaat uit het realiseren van bovengenoemde doelstelling
door o.a.:

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Inkomsten zijn vnl. afkomsten uit vrijwillige bijdragen van leden en vrienden van de
gemeente, alsook uit de collectes tijdens de diensten.

* het houden van door God geïnspireerde zondagsdiensten.
* pastorale en diaconale zorg.
* het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talenten en geestelijke gaven in de
Gemeente
* de verkondiging van het Evangelie.
* overige activiteiten.
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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.

Inkomsten worden vnl. besteed aan:
* salaris van de vrijgestelden (voorganger en jeugdwerker)
* huur van een schoolgebouw waar de activiteiten plaatsvinden
* kosten van de wekelijkse samenkomsten
* diakonaat
* ondersteuning van zendingswerkers
Het vermogen van de gemeente wordt aangehouden in 4 bankrekeningen, als
algemene reserve, huisvestingsfonds, reserveringen voor vervanging van apparatuur
en onverwachtse uitgaven voor diakonaat.

https://bapnoord.nl/over-ons/anbi/

Open

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

BapNoord werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de voorganger en
part-time jeugdwerker.
De beloning van deze vrijgestelden is conform landelijk gebruikte salaristabellen.

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.

Uitvoering van het bovengenoemde beleid d.m.v.
* organiseren van zondagse diensten
* organiseren van leerbijeenkomsten en bijbelstudiekringen
* organiseren van jeugdclubs, kinderdiensten en kinderopvang
* verlenen van pastorale en diakonale zorgen
* bijdragen aan evangelisatie- en zendingsactiviteiten in de regio en daarbuiten

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

https://bapnoord.nl/over-ons/anbi

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

€

1.281

€

2.336

€

2.450

Bijdragen kerkleden

€

171.488

€

165.874

€

186.990

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

16.760

€

0

€

0

Totaal baten

€

189.529

€

168.210

€

189.440

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

0

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

11.683

€

20.036

€

20.180

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

33.729

€

34.939

€

34.970

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

5.520

€

7.851

€

18.300

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

6.716

€

7.490

€

4.640

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

108.605

€

82.353

€

109.100

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

2.845

€

4.963

€

2.250

Totaal lasten

€

169.098

€

157.632

€

189.440

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

20.431

+

+
+

€

10.578

€

0

https://bapnoord.nl/over-ons/anbi/

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

+
+

NB. Het boekjaar loopt van augustus t/m juli. Hierboven aangegeven jaar 2021 verwijst
dat naar de periode van augustus 2020-juli 2021.

https://bapnoord.nl/over-ons/anbi

+

Open

