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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

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.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

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

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

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?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

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

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.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

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

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.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

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

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	1: 
	20_ML: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad van oudsten. In onze gemeente telt de raad tenminste vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
De raad is
verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad bestaat uit en voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.
	8: 
	9_A4: 0
	10_A4: veel
	0: Vrije Baptistengemeente De Bron Sneek
	5: www.debronsneek.nl
	7: Unie - ABC | Baptisten- en Camagemeenten
	2: Middelzeelaan 1, 8604 BH Sneek
	4_EM: raad@debronsneek.nl
	1_KVK: 75796392
	3_TEL: 
	6_RSIN: 806729570
	21_ML: De gemeente heeft haar doel als volgt verwoord:
a. Missie
de Bron is een gemeente van christenen, die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt.
b. Visie
Het goede nieuws van Jezus uitdragen, te beginnen bij onszelf, om dit daarna door te geven aan de buurt.
c. Passie
De liefde van Jezus drijft ons om aan ieder die ons ontmoet Christus te laten zien.

Zo willen we onze doelstelling bereiken, om het Evangelie naar binnen en buiten te verkondigen.
	23_ML: - erediensten, iedere zondag ochtend vanaf 10 uur
- kindernevendiensten (kidstime) iedere zondag ochtend vanaf 10 uur
- crèche iedere zondag vanaf 10 uur
- muziekteams oefenen elke woensdagavond, spelen elke zondag vanaf 10 uur
- onderwijs: 14 dagelijks Bijbelstudies en cursussen door Compascuum
- gebedsbijeenkomsten 14 dagelijks op dinsdagavond
- huiskringen 14 dagelijks op dinsdagavond
- jeugdbijeenkomsten 14 dagelijks, jeugdweekend 2 x per jaar
- kinderbijeenkomsten voor kinderen uit de wijk, 3-4 x per jaar

Deze activiteiten dienen voor de gemeente opbouw (gemeenschap, onderwijs, Evangelie verkondiging). De diensten worden laagdrempelig gehouden. Iedereen uit de wijk is welkom. Zo willen we onze doelstelling bereiken, om het Evangelie naar binnen en buiten te verkondigen.
	24_ML: Vrijwillige bijdragen per bank en collecten.
	26_ML: Er zijn geen vaste krachten in dienst. Gastsprekers en-musici ontvangen een vergoeding en reiskostenvergoeding.
	25_ML: zie hiervoor het financieel overzicht.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: - erediensten, iedere zondag ochtend vanaf 10 uur
- kindernevendiensten (kidstime) iedere zondag ochtend vanaf 10 uur
- crèche iedere zondag vanaf 10 uur
- muziekteams oefenen elke woensdagavond, spelen elke zondag vanaf 10 uur
- onderwijs: 14 dagelijks Bijbelstudies en cursussen door Compascuum
- gebedsbijeenkomsten 14 dagelijks op dinsdagavond
- huiskringen 14 dagelijks op dinsdag avond
- jeugdbijeenkomsten 14 dagelijks, jeugdweekend 2 x per jaar
- kinderbijeenkomsten voor kinderen uit de wijk, 3-4 x per jaar

Deze activiteiten dienen voor de gemeente opbouw (gemeenschap, onderwijs, Evangelie verkondiging). De diensten worden laagdrempelig gehouden. Iedereen uit de wijk is welkom. Zo willen we onze doelstelling bereiken, om het Evangelie naar binnen en buiten te verkondigen.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	4_ML: Het boekjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
2020 is van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021.



