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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.


	1	Algemene gegevens instelling
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	1: 
	20_ML: Bestuurssamenstelling Baptistengemeente Heerenveen.
Het bestuur van de gemeente bestaat uit 3 gekozen leden en is verantwoordelijk voor het toezicht op en de leiding van de gemeente. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor een specifiek taakveld. Een van deze drie heeft tevens de functie van coördinator.

Het bestuur bestaat uit:

Bestuurslid Taakveld Organisatie, tevens coördinator

Bestuurslid Taakveld Mensen

Bestuurslid Taakveld Inhoud

Bestuurslid Taakveld Voorgangers

Het bestuur wordt ondersteund door leden van de gemeente in de functie van secretaris, penningmeester etc. Ook kunnen commissies of werkgroepen worden ingesteld voor het uitvoeren van bepaalde taken.
	8: 
	9_A4: 
	10_A4: 
	0: Baptistengemeente Heerenveen
	5: pniel-baptisten.nl
	7: Unie van Baptistengemeenten in Nederland
	2: Leliestraat 3-5 8441DD Heerenveen
	4_EM: info@pniel-baptisten.nl
	1_KVK: 76441954
	3_TEL: 0513626638
	6_RSIN: 003146169
	21_ML: Missie en doel van de gemeente.
De opdracht van de gemeente is:

Het evangelie uit te dragen in woord en daad.
Allen die het evangelie aanvaarden en Jezus Christus belijden als hun Heiland en Heer in de gemeente te dopen door onderdompeling.
Al degenen die op andere wijze elders zijn gedoopt en belijdenis van hun geloof hebben gedaan en tot de gemeente willen toetreden, als leden te verwelkomen.
Als gelovigen samen een gemeenschap te vormen.
Als gelovigen samen het avondmaal te vieren.
In gehoorzaamheid aan God elkaar in liefde te dienen en te steunen op de weg van het geloof.
In de samenleving trachten, waar mogelijk ook met anderen, zichtbaar te maken hoe wij geloven dat God wil dat mensen met elkaar en met de schepping omgaan
	23_ML: Beleidsplan Baptistengemeente Heerenveen op hoofdlijnen.
De Baptistengemeente Heerenveen heeft een beleid dat pragmatisch is aangepast aan de actuele status van een kleinere gemeente met veel oudere leden. De plannen en ambities zijn bescheiden: "gewoon" een kleine gemeente zijn, met ‘goede contacten’ en een zekere ‘vrijheid in opvattingen’. Naast aandacht voor ‘missionaire zaken’ ligt de nadruk vooral op ‘pastoraat’: zorgen voor elkaar. De onderlinge zorg is een sterk punt binnen de gemeente. De voorganger draagt een eerste verantwoordelijkheid ten aanzien van de pastorale zorg aan ouderen, zieken en stervenden.
De gemeente steunt financieel een tweetal diaconale projecten in Afrika. Hiervoor is de werkgroep "Pniël over Grenzen" actief die allerlei activiteiten organiseert die geld opbrengen.

Baptistengemeente Heerenveen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
	24_ML: uit vrijwillige bijdragen, opbrengsten uit verhuur en collectes.
	26_ML: De voorganger is in dienst van de gemeente en wordt beloond volgens de regeling voorgangers van de unie van Baptistengemeentes in Nederland.
Overige sprekers krijgen een belaste vergoeding van €100 per spreekbeurt plus een onbelaste reiskostenvergoeding van €0,19 per km. Dit is beleid goedgekeurd binnen onze eigen gemeente.Verder is alles vrijwilligerswerk.
	25_ML: De inkomsten komen voort uit vrijwilige bijdragen, collecten en verhuur van de zaal. De bestedingen zijn verantwoord in de resultatenrekening. Het gaat hierbij om huisvestingslasten, lasten om de diensten te laten doorgaan, salariskosten van de eigen voorganger en lasten aan doelen die door de gemeente worden vastgesteld. Kortom met de uitgaven wordt de gemeente draaiende gehouden. Het vermogen wordt aangehouden op een betaalrekening en een spaarrekening van de ING.
	26: 
	_MLT: 
	knop: 

	27_ML: 
	27: 
	_MLT: 
	knop: 


	3: 
	1: 
	1_A7: 250.626
	2_A7: 14.483
	3_A7: 2.920
	4_A7: 0
	5_A7: 0
	6_A7: 0
	7_A7: 0
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 7.253
	11_A7: 71.188
	12_A7: 0
	13_A7: 0

	0_JR: 2021
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	3_A7: 
	4_A7: 0
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	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 
	11_A7: 
	12_A7: 0
	13_A7: 0

	3: 
	1_A7: 252.000
	2_A7: 14.000
	3_A7: 3.250
	4_A7: 0
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 6.500
	11_A7: 93.800
	12_A7: 0
	13_A7: 0

	0: 
	0: 
	1: 
	2: 

	JV: 
	_MLT: https://pniel-baptisten.nl/anbi.php
	knop: 

	4_ML: baten totaal 268.029 ; lasten totaal 78.441  ; resultaat 189.588. De totalen zijn niet in te vullen in de tabel. In 2021 is de kosterswoning voor 246.027 verkocht. Hiervan heeft in 2021 (voortdurend tot voorjaar 2022) een verbouwing plaatsgevonden. In onderstaande link is de verwijzing naar de jaarcijfers.



