
 

 

 

Document ANBI: 

 

Als Baptistengemeente zijn we aangesloten bij het kerkgenootschap ABC-gemeenten  

Via hen loopt onze ANBI-status. Dit houdt in dat we een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn en dat 

u uw giften aan onze gemeente mag aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 

Om aan de ANBI-status te blijven voldoen moeten we enkele gegevens publiceren. Deze vindt u 

hieronder. 

 

Algemeen 

De gemeente draagt de naam: Baptistengemeente en is gevestigd te Lemmer. 

Het is een regionale gemeente, de bezoekers komen ook uit de omgeving zoals Oosterzee, Joure, Balk, 

St. Nicolaasga, Rutten. 

Kerkgebouw: Wega 1, 8531 NZ Lemmer, telefoon 0514-564602  

Contactgegevens en secretaris: Postbus 106, 8530 AC Lemmer 

E-mail: secretariaat@baptistenlemmer.nl 

Secretaris: H. Akkerman, telefoon 0514-562661 

RSIN nummer: 806920439 

Bestuur 

Het bestuur van de gemeente bestaat thans uit 6 oudsten en 1 diaken, waaronder een voorzitter, 

penningmeester en secretaris. 

  

Doelstelling en visie   

De gemeente is een gastvrije gemeenschap, die God voldoening wil geven. Binnen die gemeenschap 

worden de leden geestelijk opgebouwd en is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid om 

te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het koninkrijk van God. 

  

Beleidsplan 

Om dit doel te bereiken gebruikt de gemeente verschillende middelen: 

• Prediking van het Evangelie 

• Gebed 

• Muziek en zang 

• Verschillende diensten, samenkomsten, bijbelstudies, thema-avonden etc. 

• Overige middelen, projecten en bijzondere activiteiten. 

  

De inkomsten van de gemeente bestaan uit: 

a. Vrijwillige bijdragen van de leden  

b. Collectes tijdens de samenkomsten 

c. Overige baten: verhuur, legaten, erfstellingen, giften, e.d. 

  

Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de 

doelstelling van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verslag van gedaan. Elk gemeentelid mag de 

administratie en het beheer van het vermogen inzien.  

Beloningsbeleid 

De beloning van de voorganger van onze gemeente is geregeld in de overeenkomst die beide partijen 

hebben ondertekend. 

De gemeenteleden, behoudens voornoemde voorganger, ontvangen geen vergoeding. 

 



 

 

Activiteiten 

De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende 

gemeente. Dat doet zij door gemeenteleden in te schakelen bij het werk.  

De taken zijn zoveel mogelijk gedelegeerd naar afzonderlijke taakgroepen zoals: 

Ouderen contactgroep, Zending en Ondersteuning, Beheer, Werkgroep Bijzondere Activiteiten, Crèche 

en peuters, Kinderwerk, PR/Nova/Website, Preek en Liturgie Werkgroep, Podiumteam, Jeugdwerk en 

de Gemeentelijke Huiskringen. 

Financiële verantwoording 

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten 2017 geeft inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde 

ontvangsten en bestedingen in 2017. 

Het kerkgebouw is eigendom van de gemeente en schuldenvrij. 

De bestedingen worden grotendeels gedaan aan de kerkelijk werker/voorganger.  

In 2018 wordt de dakbedekking van het kerkgebouw geheel gerenoveerd, vandaar de hoge begroting 

voor bouw en onderhouds uitgaven in 2018. De renovatie wordt geheel door eigen gemeenteleden en 

vrienden van de gemeente gefinancierd.   

Op 1-8-2017 is onze nieuwe voorganger Gerard Grit begonnen , nadat we 2 jaar vacant te zijn geweest.  

 

    Begroting  Definitief 

    2018 2017 

Baten      

Collecten Algemene Middelen  5.400 5.381 

Bijdragen Algemene Middelen 50.000 48.724 

Bijdragen/collecten/giften t.b.v. Zending 8.000 7.770 

Bijdragen/collecten/giften t.b.v. Bouwfonds 25.000 5.943 

Overige inkomsten   4.330 6.237 

  totaal baten  92.730 74.055 

      

Lasten      

Voorganger  46.500 23.623 

Gemeentewerk en kerkdiensten 8.105 10.370 

Zending ondersteuning   8.000 7.845 

Bouwfonds uitgaven  60.000 2.131 

Huisvestingskosten   5.175 4.926 

Overige beheerskosten  4.950 7.066 

  totaal lasten 132.730 55.961 

 


