
Standaardformulier
pu blicatieplicht
Kerkgenootschappen

Algemene gegevens instelling

Naam Gemeente Vroomshoop

Nummer Kamervan : ',0 8 2 2 2I 3 7' i
Koophandel :...-.,'...-......-.,,.:..j1.:..jr.....r'...-..j:.-....i.....r.......j.......j'.......:

Contactgegevens.Vul minimoalt van develden Adres,Telefoonnummer ofE-moiladresin.

Adres

Telefoonnummer 054664415

E-mailadres

Website(*) .baptistenvroomshoop. nl

RStN (**)

Naam landeiijke

kerkgenootschap

ln welke landen is uw

kerkgenootschap actief? f )

04171378io

il'-o,l Y-?11 91 !: :P-f?l§- van een Vrije Baptisten Gemeente

Aantal medewerkers (*) : .. .. ... Betaalde personeelsleden in gemíddeld aantal fte gedurende het boekjaar1

{ Aantal vrijwilligers(*) i ,. ï .0-.ö 1 viliwittigersdiezichregelmotig(meerdon3keerperjoor)inzettenvooruwinsteíling.

Statutair bestuurvàn

het kerkgenootschap

Hetbestuur van het

kerkgenootsrhop

han oan de hond van

ei g en st otu u tJ ke r ko r d e

beschreven worden.

De nomen v an bestuurders

behaeven nieïte worden

vermeld.

nói uösirr', d; Ëà àer#ffienie bettàài, ,àrge"i àó iiàïrtàn, ,ii ién *intió ,Uf 
i

en

:lid'vàn dë raad'b'ëhoëfr të zun.''

iWààiiiè-niënd vööilÍttëi, ëën §ëèiëtàrï§, èën wààiàériïèiïd §ëöièïàii§; éën j

lpenni.ngrneester eR een waarnernend.penningrneesler,.waarvan.laatatgenoernde.geen... i

o

e (*) Optioneel veld, nietverplicht (**) Buiten Nederlond gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummerverplicht invullen

1

Wingerd 14,7681 JA Vroomshoop

contact@baptistenvroomshoop. nl

voorganger, van



02 van 04

Algemeen (ttervolg)

bijlage 1, blz. 1 onder A-statutenDoelstelling
Deze kon overgenomen

worden uit de eigen

herhorde ofstatuut

(ols bedoeld in artihel z

boekzBVl),

Hoofdlif nen beleidsplan

Geef hier ontwoord op onderstaandevragen ofvul na delaotstevroag over hetbeleidsplon de url in naor hetbeleidsplon. ln ditbeleídsplon moet minímaol

ontwoord gegeven worden op de in ditformulier gestelde vragen over hetbeletdsplan. Een herkgenootschap d0t onder een groepsbeschikking volt mag

verwijzen noar een beleidsplanvan de groep.

bijlage 1, blz. 1 onder A-praktische uitvoeringWelkewerkzaam-

heden verricht het

kerkgenootschap?

Wanneerworden

welke werkzaamheden

uitgevoerd? En hoe

dragen die bij aan het

realiseren van de

doelstelling?

:Zie bijlage 1, blz. 1 onder B-de wijze van verwerving van gelden.
Hoe krijgt het

kerkgenootschap

inkomsten?

I



a

03 van 04

Algemeen (v€rvoiqi

Op welke manier en aan

welke doelen worden de

verkregen inkomsten

besteed?

izi" ËijÉg" i;ËË. , ffiïËn ö ;à ö. H;il;'"oë; Ëà=ià,ï ,ilËài rëiièË,*, ,i.,èoà i

Alsuwkerkgenootschap ; ..... ... .. ... . .. ..

vermogen oonhoudt, vul don

in waar en op welhe monier

ditvermogen wordt aon-

g eho u d en (bijv o orb eel d

sp a a rr ekeni n g, b el e g gi n gen

etc).Er hoeven geen nummers i-...--...--..- - . .

von banhrehenrngen te

wordenvermeld.

Url van het beleidsplan

Vul de link in waar het

beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Bij h et b el oni n gsb el ei d

kon vervvezen worden

naar regelingenvan

het tandeliihe herh-

genools(hapwaortoe

de plootselijhe herk-

gemeenschop behoort.

Activiteitenverslag
Noem de octiviteíten

die zijn uitgevoerd.

Ofvul bíj devolgende

vroag de url in noor het

octivíteitenv ersl o g, of d e

url naar het joorrehentng

ols daarin de octiviteiten

van hetbetreffende

b o ehj a ar dui d elijk zijn

beschreven.

Open

Per 1 januari2021

geen van

:Gastspreker.s van buitan.de g'erneento krijgen een vasta vergoeding alsm€d€ eeR..-.

ter.gr.ootte van.de. fiscaal.Íoelaatbare...

. 
geen..b. elsni n ge n y99!:..vv. e.r:kz.a.amh9d9n..... ... .

Url van het activiteiten-

verslag. Vul de lin h in woor het

a ctiv iteitenv ersl o g te v in d en i s.

-I

weer een fulltime Het salaris is

op

bijlage 2 de jaarkroniek van de diensten en 3 de activiteitenagenda.

Open



(}4van 04

Staat van baten en lasten

Jaartal van deze Staat van baten en lasten

Vul het verslogjoar in. Als u daarna v erdergaat verschijnen

automatisch de iaortallen b oven de holommen.

Als een rubrieh nietvan toepossing is, hon€0 worden ingevuld-

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Bijdragen kerkleden

5ubsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Lasten
Bestedi ngen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkd iensten, catechese

en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Totaal lasten

Resultaat

:Í
:{e 97.976i. .€ 89.323:

t.l 02 1i

Rekening

2021
Rekening(*)

2A2A
Begroting (***)
2422

€ €

:€ 3.079:

€

92.400i

:

650;,C 566i
+ + +

+

+

i€ 92.402i t{ 93.050i

€ €

7 € 7

i€

i€ e8:542i

:Í 91-699i

5.212,

;L

:È 1 6.218: 13.666:

:Í:È i€ :t

i€
: . . . . . . . . . . - . . . . . . . , .

:.........,.......,.-,.................."...i +
€ 4.1231

:

93.153;

:€

i€ 3.968:
:._.._.-.............._......._.........., +
|....'....,--....-........".-..-.........

:€ 35.735:

+

:t

€

€

+

€ 56.61

de coronamaatregelen in 2021 is het resultaat over het jaar 2021, ondanks

per er

iDë Eëgiötïirg'z0zz'§Iilif iïiët'ëëiï'tëköit Vàri ë 8.650:""""""""" """"' i
:Opgemerkt.kan..worden..dat.gnen r:ekoning is.gehouds*-met-sxka'.on.ineidentele......-......'....-!

€

Toelichting

Geef een toelichting

op de slaatvon baten

en losten. Geef deze

ook op debegroting

of devoorgenomen

bestedingen.

Ofvul de url naar de

jaarreheníng in als hier

een toeli&ting tn is

0pgenomen.

U rl van de.jaarrekening

Vul de linhin naor de

joarrekening ols u deze ooh

hebt qepublircerd.

{*)Optioneel,nietvuplidrt (#}UmagbijdebegrotíngaohvolstaanmethetÍnvullenvandevoorgenomenbestedingen

Open

2

€

€

€ 17.041

4.704

€ -8.65C

€ €

€

10,461

€

5.38§

€



Beleidsplan Baptisten Gemeente Ytoomshoop biilage 1,,blz.'1.

A. Doelstelling en te verrichten werkzaamheden
Statuten
1. De gemeente is een kerkgenootschap (at. 1 lid 2).

2. De Gemeente heeft als grondslag: Jezus Christus, de Zoon van God, dre gekr:isigd is,

gestorven en opgestaan uit de doden, tot een verzoening voor de zonden det gehele wereld.

Zli aanvaardt als richtsnoer vooÍ geloof en leven de Bijbel als het enig betrouwbaar geturgerus

aangaande Gods openbanng (att. 2).

3. De gemeente erkent en aanvaatdt als haar opdracht van Chtisruswege:
a. overal het evangelie vanJezus Christus te verkondigen;
b. hen, die de HereJezus aanvaatdt hebben als hun persoonlijke Verlosset, Za@aker en

I{eet op belijdenis van hun geloof doot onderdompeling te dopen in de naam van de

Vader, deZoon en de Heilige Geest;
c. de leden, die aan haar ztjr toeveÍtrou§/d, te leten onderhouden alles wat de F{eteJezus

bevolen heeft. (art. 3).

1. De gemeente voeÍt haar opdracht uit met de voigende middelen:

^. de prediking van het er,-angelie van Jezus Christus ovetal en altijd waat zich de

gelegenheid voordoet;
b. ondedinge samenkomsten, bidstonden, jeugdwerk en bemoediging om te blijven

volhouden in de v,eg van de Here (art. 4)

Ptaktische uitvoering
1. Het houden r.an twee diensten op de zondag en op feestdagen.

2. Het houden varl een bidstond op de zaterdagavond.
3. Het houden van bijbelstudiebijeenkomsten voor verschillende doelgtoepen.
4. Her organisererr varl zondagschoolurerk en het jeugdwerk in clubs en jeugdgroepen.

5. Het organiseren vaÍl bijeenkomsten voor vetschillende doelgtoepen zoals bijvoorbeeld
zusterhulp, broederkring, 55*-groep, jonge gemeente.

6. Het instellen van een evangelisatiecommissie t b.v. het evangelisatiewerk.
I . Het instellen van een zendingswerkgroep ter bevordering van het zendingswerk en het inzameien

van gelden daarvoor.

-{1 deze bijeenkomsten z1jt dl. rrrl toeganke§k voor leden en niet-leden.

B. De wifze van veíu/erving van gelden
Statuten
De gemeente ofltvangt haar middelen uit:
a. bijdragen van de leden der gemeente;
b. kollekten;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten (art. 7)

Praktische uitvoering
a. Van elk lid wordt verwacht dathli/zi) een (vrijwillige) bijdrage betaait.

b. In de diensten zullen kollekten wotden gehouden met de volgende bestemming:

1. 1. kollekte in de morgendienst: voor het instandhouden vao de gemeente;

2. 2" kollekte in de morgendienst: voor door de raad middels een kollektetooster aan te

wijzen goede doelen buiten de gemeente en voot commissies binnen de gemeente.
Ingaande 1-1-2008 dienen de goede doelen buiten de gemeente te beschikken over
een ÀNBl-m.rÍruneÍ;

3. 1" kollekte in de avonddienst voor het instandhouden van de gemeente;
4. 2" kollekte in de avonddierist: voor diverse door de gemeente te organiseren

gemeentelij ke activiteiten
5. In overige diensten: door de ra,adte bepalen midCels een kollekterooster;
6. In de r..akantiemaanden zullen de leden middels een persoonlijke enveloppe worden

verzocht een bedrag te betalen voor de vakantiekollekte.



Beleidsplan Baptisten Gemeente Yroomshoop biilage l,blz.2

C. Beheer van de inkomsten en het verÍnogen van de g€meente

Praktische uitvoering
1. Het beheer van de inkomsten en het vermogerr vindt plaats doot de raad der gemeente.

2. De raad der gemeent e zal daarblj gebruik maken van de adviezen en aanbevelingen van de

penningmeester.
3. b" ,uuà der gemeente dient aan de gemeente op de gebruikelijke gemeentevergaderingen

verant\!-ooïding af te leggen.

1. Daartoe za1 iaadijks a"". a. penningmeesteÍ een hnancieel jaarverslag rvorden opgesteld,

inhoudende:
a. de balans per einde van het kalende{aar, weergevende de bezittingen, schulden en het

eigeo vernogeo van de gemeente;

b. het overzicht van de baten en lasten van het afgelopet jaar;

c. de begtoting voor het nieuwe jaar.

5. Voot de uitga.ren voor ieugd- en clubwer§ de evangelisatiecommissie, de commissie van beheet

en de overige uitgaven zal eetreglement voor ui.qaven wotden opgesteld.

D. BestediÍrgvan de inkomsten
Prak-tisch
De inkomsten van de gemeente zullen als volgt worden besteed:

1. FIet aan de door de gemeente beroepen voorganger betalen van een passend salads en

bijbehorende kostenvergoedingen.

2. Het betalen van vergoedingen aan gastsprekers bii aËrezfuheid van de eigen voorgangef'

3. Het betalen van kosien veóonden aan het door de gemeente in eigendom behorende

kerkgebourv.
4. FIet Éetalen van kosten voor jeugd- en clubwetk volgens het reglement voor uitgaven.

5. Het beschikbaar stellen van een budget voor de evangelisatiecommissie.

6. Het uitgeven van het gemeenteblad " De Gemeeritestem"'

1. Het betalen van overige uitgaven volgens het reglement vooÍ uitgaven.

8. Het beschikbaat stellen van rrriddelen rroof de commissie van beheer voot

(vervangings)investeringen in het kerkgebouw almede \roor het uitvoeren van gtoot ondethoud

aan het ketkgebouw.
9. FIet vormen vafl teserves ten behoeve van:

^. de commissie van beheer;

b. het gerneentelijk noodfonds t.b.v. in hnanciële nood verketende leden en met de

gemeente opfekkende broeders en zusteÍs;

c. specif,eke investeringen (trv. beamer)

d. oo.rig. door de gemeente te bepalen doeleinden, passende binnen de doelstelling van

de gemeente.

e. vermogen dat redelijkerwiis nodig is voor de continuïteit en instandhouding van de

gemeente.

I{et vermogen van de gemeeflte kan bestaan uit:

1. Het aan de gemeente in eigendom toebehotende kerkgebouw'

2. Geldmiddelen nodig en geÍeserveerd vooÍ de hien oor genoemde doeleinden.

Àldus vastgesteld door de taad der gemeente tnhaat vergadering d.d. 6 septembet 2007



Jaarkroniek Baptistengemeente Vroomshoop 2021 Bijlage 2

Datrrm Tiidstin liizonderheden
3 ian. 9-30 uur Online dienst via Youïube + HA

10 ian. 9.30 uur
9.30 uqr
9.30 uur

0nline dienst via YouTube
Online dienst via YouTube
Online dienst via YouTube
Online dienst via YouTube

17 jan.
24ian.
31 ian. 9.30 uur
7 feb. 9.30 uur Online dienst via YouTube + HA

Online dienst via YouTube
Dankdienst +

Online dienst via YouTube
Online dienst YouTube + ODdraoen

14Íeb. 9.30 uur
19 feb. '10.30 uur
21 Íeb. 9.30 uur
28 feb. 9.30 uur
7 mrt. 9.30 uur Online dienst via Youïube + HA

14 mrt. 9.30 uur Online dienst via YouTube
21 mrl. 9.30 uur

9.30 uur
Goede Vriidaq + Heiliq Avondmaal

28 mrt.
2 agÍ. '19.00 uur
4 apr. 9.30 uur Pasen + Opdraqen
I apr. 10.30 uur Dankdienst + begrafenis_

Dankdienst + beglafe!§
Dankdienst + begrafenlq
Johannes de Heer dienst

11 apr. 9.30 uur
13 apr. 10.30 uur

14.00 uur
18 apr. 9.30 uur
25 apr. 9.30 uur
2 mei. 9i_0_Cur _ _

'Í9,00 uur Heiliq Avondmaal
I mei. 9.30 uur Opdragen

19.00 uur
13 mei. 11.00 uur Hemelvaartsdaq
16 mei. 9.30 uur

19.00 uur
23 mei, 9.30 uur

19-O0 uur
9.30 uur

Pinksteren
Kom & Zie

30 mei.
Jeuqddienst openlucht19.00 uur

6 jgq, 9.30 uur
19 O0 urrr Heilio Avondmaal

11 iun. 14.00 uur
9-3O uur

Dankdienst + beqrafenis
13 iun.

19.00 uur Zang- en muziekavond
20 iun. gqq_qul_

19.00 uur
Ruildienst

2V iun. 9-30 uur
16.00 uur Kom & Zie openlucht

Datum Tiidstio Biizonderheden
4 iul. 9.30 uur Afscheid oudste kinderen zo.school

HeliSAySndrngel

Zang- en muziekavond

19.00 uur
11 iul. 9.30 uur

19.00 uur
9.30 uur
19.00 uur
9.30 uur
19.00 uur

1 8 jul.

25 jul.

1 aug- 9.30 uur
19.00 uur
9.30 uur
19.00 uur

Heilig Avondmaal

Kom & Zie openlucht

8 aug.

15 auq. 9.30 uur
19.00 uur

22 aus. 9.30 uur
16.00 uur

29 auq. 9.30 uur Startzondag
Jonqerendienst19.00 uur

3 sep. 18.15 uur

Heilig.Avondmaal

Zang- en muziekavond
Bevestiging voorganger
lntrededienst voorganger
D,orpdienst
Kom & Zie

5 sep. 9.30 uur
19.00 uur

12 sep. 9.30 uur
1 9.00 uur
9.30 uur1 I sep,
15.00 uur

26 sep. 9.30 uur
19.00 uur

3 okt. 9.30 uur
'19.00 uur
9.30 uur

Heílig Avondmaal

en muziekavond

ohannes de Heer

Heilig Avondgqal

en muziekavond

10 okt.
19.00 uur

1 7 okt. 9.30 uur
19.00 uur

24 okt. 9.30 uur
19.00 uur
9.30 uur31 okt.

--ïffi 1&A9.snr-
9.30 uur
19.00 uur

14 nov. 9.30 uur
19.00 uur
10.30 uurÍ5 nov.

21 nov. 9.30 uur
19.00 uur

28 nov. 9.30 uur
5 dec. 9.30 uur Heilig Avondmaal / bevest. diaken

KerstÍoute
Online dienst via YouTube
Kerst--

ónline dicncl rria YnnTuhc

12 dec. 9.30 uur
19 dec. 9.30 uur

14.00 uur
21.00 uur24 dec.

25 dec. 9.30 uur
26 dec. 9.30 uur
31 dec ',l9.00 uur

NB: ln de maanden januai Um april
en vanaf 28 novemberUm december
geen avonddiensten i.v.m. coronamaatregelen.

Zondao Vervolode Kerk

luweliiksdienst

Doopdienst

Kom & 7ie

lnnnorcndipncf

Scholendienst

lDankdienst + begrafenis
Opdraqen



Zondag:

1" zondag v/d maand
2'zondag v/d maand
4" zondag v/d maand
5" zondag v/d maand

Maandag:
1" maandag v/d maand
2" maandag v/d maand
Variërend
Om de week (even week)

Dinsdag:
Wekelijks

2e dinsdag vid maand

Woensdag:
Om de week (oneven week)

Om de week (even week)

Variërend

Donderdag:
1e donderdag v/d maand
3" donderdag v/d maand
4" donderdag vid maand

Vrijdag:
Wekelijks

3e vrijdag vid maand

Zaterdag:
Wekelijks
Wekelijks

Activiteitenagenda Baptisten Gemeente Vroomshoop Bijlage 3

Diensten om 9.30 uur en 19.00 uur.
ledereen is van harte welkom!

Viering van het Heilig Avondmaal om 19.00 uur
Teensmeet om 9.30 uur in het Jeugdhonk.
Kom & Zie dienst om 19.00 uur.
Jongerendienst om 19.00 uur.

Vergadering Zendingswerkgroep om 19.00 uur.
Vergadering Evangelisatiecommissie om 1 9.30 uur.
Vergadering Commissie van beheer om 19.30 uur.
Bijbelgespreksgroep in het Jeugdhonk van 19.30 - 20.30 uur

Jongens & meisjesclubs: van 18-30 tot 19.45 uur voor
kinderen van groep 3 Um 8. Er zijn 2 groepen:
een jongensgroep en een meisjesgroep.
Vergadering zondagsschool + kindenrerkers om 20.00 uur

Gemeentelijke Bijbelstudie om 19.30 uur.
ln de kerkzaal en tevens live via onze YouTube pagina.
Footloose (Baptistische Boys) in Het Punt van 19.30 tot
21-30 uur. Nadere info via Footloose app of mededelingen
Vrouwenkring ZIJ van 19.45 uur -21.30 uur.

Pastorale Raadsvergadering om 19.30 uur.
Broederkring van 19.30 uur - 21.30 uur in de grote zaal
Bestuurlijke Raadsvergadering om 19.30 uur.

Jeugd tot 16 jaar van 19.30 uur - 21.00 uur voor jongeren
van de middelbare school leeÍtijd in het Jeugdhonk.
Jeugd 16+ inloop vanaf 20.45 uur in het Jeugdhonk.

Bidstond om 18.45 uur in de grote zaal.
lnloop voor de jeugd vanaf 1?iaar in het Jeugdhonk van
20.00 uur tot 0.00 uur

L


