ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
1. Naam: Baptisten Gemeente “de Open Poort”
Vestigingsplaats is Nieuw Weerdinge.
Vastgelegd in de statuten van 9 maart 2004.
De Baptistengemeente “de Open Poort” 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 erkent door het Nederlands recht.
Grondslag van de gemeente:
De gemeente leeft uit en weet zich gebonden aan de openbaring van God, zoals de Bijbel, welke zij
aanvaardt als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, tot haar gekomen is.
a) Haar leden geloven en belijden dat Jezus Christus de eniggeboren Zoon van God, het Hoofd van
de Gemeente en de Heer van de wereld is.
b) Haar leden geloven en belijden dat verlossing alleen mogelijk is door het volbrachte werk van
Jezus Christus.
c) Haar leden geloven en erkennen de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof en leven.
d) Haar leden belijden Hem te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze
belijdenisdoor onderdompeling gedoopt.
e) Haar leden geloven dat het Heilig Avondmaal is ingesteld door Jezus Christus.
Doel van de gemeente:
De gemeente erkent en aanvaardt de opdracht van de Heer Jezus Christus en stelt zich ten doel:
a) Het evangelie te verbreiden;
b) Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.
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 (verstrekt door de Belastingdienst)
Het RSIN/Fiscaal nummer van de Baptisten gemeente “de Open Poort” is 804094305
3. Contactgegevens
Contactgegevens van de Baptistengemeente "De Open Poort":
Adres:
Gedempte Achterdiep 18
Postcode: 7831CK
Plaats:
Nieuw-Weerdinge
Telefoon: 0591 - 522782
Fiscaal nummer: 804094305
4. Bestuurssamenstelling
De kerkenraad van Baptistengemeente “de Open Poort” bestaat uit:
Voorzitter
Secretaris
8 overige raadsleden
De Penningmeesteresse maakt geen deel uit van de kerkenraad.
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
De Baptisten Gemeente “de Open Poort” richt zich in 2017 op het dorp waar de kerk staat.
Het eerste speerpunt voor 2017 is Evangelisatie en hopen dit jaar 2 kinderevenementen, 2
openluchtconcerten en op kerstavond feestelijke kerstnachtdienst te houden.
Het tweede speerpunt voor 2017 is samenwerking in ‘Het Leerhuis’ met de omliggende Baptisten
Gemeenten.

De Baptisten Gemeente “de Open Poort” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link
naar het beleidsplan van de Unie is:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Zie URL:
http://www.baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor de 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
Activiteiten van de gemeente:
- Bijbel-thema avonden i.s.m. omliggende Baptisten Gemeenten verzorgd door J. Gankema en
eigen voorgangers.
- Evangelisatie-acties met twee openluchtconcerten
- Houden van een tweetal King-Kids Kinderevenementen voor alle kinderen in het dorp.
- Houden van een Kerstnachtdienst samen met de PKN gemeente in de plaatselijke sporthal.

9. Financiële verantwoording
Het financiële overzicht van de gemeente:
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
OVER 2016
BATEN

bijdragen
collectes
overige opbrengsten

2016
(werkelijk)

2017
(begroting)

€
€
€

65.716
14.438
2.952

€
€
€

66.900,00
14.750,00
2.000,00

€

83.105

€

83.650,00

€
€
€
€
€
€

36.330
21.358
1.500
5.239
442
15.026

€
€
€
€
€
€

37.730,00
22.220,00
1.500,00
6.150,00
450,00
15.600,00

€

79.895

€

83.650,00

€

3.211

€

LASTEN
personeelskosten
huisvestingskosten
reservering gebouwen
zending/evangelisatie
kantoorkosten
overige kosten

vermogensmutatie/saldo

-

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting.
- Huisvestigingskosten vanwege groot onderhoud kerkgebouw.
- Organiseren van evangelisatie-acties met openluchtconcerten, kinderwerkevenementen
- Ontwikkelen van nieuwe vorm van de diensten met het oog op jongeren en de toekomst
- Investeren in uitbreiding van de muzikale begeleiding tijdens de diensten

