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ANBI Informatie over de Baptistengemeente Leiden.  2020 
Statutaire naam: Baptistengemeente Leiden 
De Baptistengemeente Leiden 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 
erkend door het Nederlands recht. 

Grondslag van de gemeente:  
Artikel 2: Grondslag 
De gemeente aanvaardt de Bijbel, zijnde het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, als haar 
grondslag voor geloof en levenswijze. Zij gelooft en belijdt in het bijzonder dat: 

a. God de Schepper is van hemel en aarde en de mens geschapen heeft naar Zijn beeld en gelijkenis; 
b. Door de zondeval het gehele menselijke geslacht voor God tot zonde is geworden; 
c. God Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, in de wereld heeft gezonden om deze met Zichzelf te verzoenen 

door het plaatsvervangend lijden en sterven van Zijn Zoon; 
d. Wij alleen van de eeuwige dood gered kunnen worden door persoonlijk geloof in de Here Jezus 

Christus en door bekering tot God; 
e. De Here Jezus Christus uit de doden is opgestaan, ten hemel gevaren en zal wederkeren om de zijnen 

tot zich te verzamelen en op te treden als rechtvaardige Rechter over deze wereld; 
f. De gemeente van haar Heer de Heilige Geest heeft ontvangen; 
g. De gemeente de aan de Bijbel ontleende bedieningen van ouderlingen en diakenen respecteert en 

uitvoert en ook de instelling van doop en Heilig Avondmaal; 
h. alle oprechte gelovigen geroepen zijn de Here Jezus Christus te belijden, zich openlijk met de gemeente 

te verenigen en te leven in navolging van Hem. 

Doel van de gemeente: 
De gemeente stelt zich ten doel samen een levende gemeente van Christus te zijn. Dit betekent dat de gemeente 
SAMEN wil aanbidden, leven, groeien en getuigen. 
Uitgewerkt betekent dat voorop staan: 

a. Groeien in geloof, kennis van God en toerusting 
b. Dienend leiderschap en duidelijke structuur 
c. Saamhorigheid 
d. Inspirerende erediensten 
e. Gavengericht werken 
f. Getuigen willen zijn 
g. Hartstochtelijk geloofsleven 
h. Biddende gemeente 

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. 

Fiscaal nummer van de gemeente (gegeven door de Belastingdienst) 
RSIN 003798665 

Contactgegevens 
Post- en bezoekadres van de gemeente: Driftstraat 49A, 2315 CD Leiden 
Telefoonnummer: 071-5211507 
e-mailadres: secretaris@baptistleiden.nl 

Bestuurssamenstelling 
De kerkenraad van de Baptistengemeente Leiden bestaat uit: 
Voorzitter  Peter Briscoe 
Penningmeester Jan de Brieder 
Secretaris  Jan de Brieder 
Oudste   Theo Dikkes 
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Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen 
https://www.baptistleiden.nl/over-ons/ 

 

Beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van 
Baptistengemeenten. Zie  
http://www.baptisten.nl/dienstencentrum/documenten-en-media/arbeidsvoorwaarden-voorgangers 
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij 
ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 

De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten 
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten  
Artikel 1 De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie. 

De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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 en huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden op www.baptistleiden.nl  
 

Verslag van de activiteiten van de gemeente 
De gemeente komt één keer per zondag samen in een eredienst. Daarnaast zijn er de volgende activiteiten: 

a. Crèche voor de leeftijd 0-4 jaar 
b. Zondagschool voor de leeftijd 4-12 jaar 
c. Tienerclub: klas 1 tot en met 3 van de middelbare school tweewekelijks 
d. Jeugdclub: klas 4 en ouder tweewekelijks 
e. Bijbelkringen bestaande uit gemeenteleden welke 2x per maand samenkomen 
f. Ouderencontact maandelijks 
g. Johannes de Heer zangavonden maandelijks 
h. Eetkapel maandelijks 
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Financiële verantwoording 
Balans 

 

Toelichting Balans 2019 
 
Er is € 5.000 afgelost van de hypotheek bij SKG. 
 
Debiteuren bestaat uit nog te ontvangen verhuur van het kerkgebouw en teruggave energiebelasting 
 
Crediteuren betreft € 1.215 aan hypotheekrente over het tweede half jaar van 2019, € 1.527 aan declaraties en € 
2.500 aan nog niet besteed steunfonds.  
 
De balanspost “Vermogen St. BGL Beheer” is opgegaan in de reservering MJOP (Meer Jarig Onderhouds Plan); 
van deze reservering is in 2019 is bijna € 8.900 gebruikt aan groot onderhoud vanwege het onderhoud aan het 
dak. 
 
Het bedrag aan liquide middelen (Bank- en kastegoeden) is opgelopen tot bijna 140.000 euro en is daarmee ruim 
genoeg om de reservering MJOP te verhogen met 10.000 euro (zie begroting) ten koste van het Eigen vermogen 
en toch nog voldoende middelen over te houden voor onverwachte zaken. 

Resultaat en Begroting 

 

Activa/ Bezittingen Eind 2018 Eind 2019 Passiva/ Schulden Eind 2018 Eind 2019

Kerkgebouw 665.932 665.932 Lening UBS/ SKG 95.000 90.000
Orgel 0 0 Reservering kerk 392.574 392.574
Inventaris 0 0 Reservering pastorie 150.000 150.000
Debiteuren 2.973 2.654 Reservering MJOP 97.101 102.703

Crediteuren 2.025 5.242
Bank- en kastegoeden 116.515 139.598 Vermogen St. BGL beheer 4.500 0

Eigen Vermogen 44.220 67.665

Totaal 785.420 808.184 Totaal 785.420 808.184

Opbrengsten Begroot 2019 Result 2019 Begroot 2020
Ontvangsten uit giften / collecten 81.000 80.669 82.250
Verhuur gebouw 6.500 7.100 7.000
Divers 0 223 750

Totaal Opbrengsten 87.500 87.992 90.000

Kosten Begroot 2019 Result 2019 Begroot 2020
Voorganger en Koster 50.000 7.664 47.750
Gebouw 20.500 23.208 20.000
Steunverlening 2.500 2.500 3.000
Unie 4.500 4.268 4.250
Verzorging diensten 3.500 8.021 3.500
Communicatie 2.000 2.146 2.000
Gemeentelijke activiteiten 4.500 6.740 4.500
Onderhoud gebouw 0 0 5.000
Afschrijvingskosten 0 0 0

Totaal Lasten 87.500 54.547 90.000

Resultaat 0 33.445 0

Toevoeging MJOP 10.000
Aflossing 5.000 5000 5.000
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Toelichting bij het resultaat voor 2019 en de begroting voor 2020 
Als kerkgenootschap zijn we van inkomsten bijna volledig afhankelijk van giften en collecten; daarnaast hebben 
we inkomsten uit verhuur van ons kerkgebouw voor trouwdiensten en activiteiten van christelijke organisaties 
zoals de Navigators en Healing Center.  
 
Als we voor de Baptistengemeente Leiden (BGL) financieel terugkijken op 2019 dan hebben we een zeer goed 
jaar gehad met een positief resultaat. Dit is vooral gekomen doordat er nog geen nieuwe voorganger is beroepen 
en de dienstbetrekking van de koster is beëindigd. 
 
Aan de inkomstenkant is vooral de stijging van vaste bijdragen een opsteker, maar ook valt de verhuur weer ruim 
hoger uit dan begroot. Inkomsten uit eenmalige giften (Giften en Gebouw) bleven achter bij de begroting. 
Overige inkomsten bestond uit bijdragen voor de Eetkapel. 
 
Aan de uitgavenkant een aantal opmerkingen: 
- (Diensten) Zonder voorganger hebben we meer sprekers voor de zondagse dienst moeten inhuren (€ 7.068, 

mede omdat spreekvergoeding nu conform advies PKN is, d.w.z. 130 euro per spreekbeurt). 
- Steunverlening: er was wel 2.500 euro begroot, maar (nog) geen bestemming vastgesteld. Op de 

gemeentevergadering zullen we die alsnog vaststellen en uitvoeren.  
- Aflossing en Toevoeging aan de reservering voor het MeerJarig OnderhoudsPlan: behoort volgens de regels 

van boekhouding niet tot het resultaat, maar is wel vermeld, omdat dit wel vanuit de inkomsten moest 
worden betaald. 

 
De begroting voor 2020 is qua inkomsten en uitgaven grotendeels gelijk gehouden aan 2019 zonder eenmalige 
inkomsten. Er worden geen grote wijzigingen verwacht in activiteiten en ledenaantallen. Het werk aan het 
kerkdak is aanbesteed en zal hopelijk medio 2020 worden uitgevoerd uit gemaakte reserveringen, maar is nog 
afhankelijk van gemeentelijk goedkeuring. In de loop van 2020 wordt ook beroeping van een halftijds 
voorganger verwacht (de begroting houdt rekening met heel 2020) 


