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A. Algemene gegevens 
Naam ANBI    Baptistengemeente Leiden 
RSIN     3798665 
KVK     76446972 
Adres     Driftstraat 49a, 2315 CD Leiden 
Email     secretaris@baptistleiden.nl 
Website    www.baptistleiden.nl 
Landelijke kerkgenootschap  Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland 
 
B. Samenstelling bestuur 
Uit het midden van de gemeente worden ten minste 5 leden gekozen die samen de raad 
vormen. De kern van de raad bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De raad 
is belast met: a) leidinggeven aan de gemeente door het uitdragen van de door de gemeente 
gekozen visie, b) het bewaken van de identiteit van de gemeente, c) de zorg voor geestelijke 
en materiële belangen van de gemeente, d) de uitvoering van besluiten die door de 
gemeentevergadering zijn genomen en e) het beheer van haar goederen. 
 
C. Doelstelling 
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. 
 
D. Hoofdlijnen beleidsplan 
De gemeente tracht haar doel te verwezenlijken door: 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 en 
h) biddende gemeente. 
 
E. Beloningsbeleid 
De beloning van de voorganger is volgens de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten 
Nederland (zie: https://baptisten.nl/31-over-ons/organisatie/71- arbeidsvoorwaarden-
voorgangers). Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding 
voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten. 
 
F. Activiteitenverslag 
Hieronder een verslag van de activiteiten die het afgelopen jaar met een bepaalde frequentie 
zijn uitgevoerd: 
Activiteit Frequentie 
Eredienst op zondag wekelijks 
Creche voor de leeftijd 0-4 jaar op zondag wekelijks 
Zondagsschool voor de leeftijd 5-12 jaar op zondag wekelijks 
Tienerclub (klas 1 t/m 3 middelbare school) tweewekelijks 
Jeugdclub (klas 4 t/m 6 middelbare school) tweewekelijks 
Diverse bijbelkringen met 8 deelnemers tweewekelijks 
Ouderencontact maandelijks 
Eetkapel maandelijks 



 
Staat van baten en lasten 
Hieronder een overzicht van de baten en lasten over het jaar 2021 en de begroting van 2022 
alsook een toelichting op de staat van baten en lasten:  
 
Omschrijving Realisatie 2021 Begroting 2022 
Opbrengsten uit bezittingen 11.530 12.000 
Bijdragen kerkleden 73.064 78.800 
Totaal baten 84.594 90.800 
Salarissen en sociale lasten 43.268 45.000 
Lasten kerkelijk gebouw 27.652 27.500 
Overige lasten 16.242 16.500 
Totaal lasten 87.162 89.000 
Resultaat -2.568 1.800 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Via vrijwillige bijdragen ondersteunen leden het werk van de 
plaatselijke gemeente. Dit kan via een periodieke bijdrage of via collectes.  
 
Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan salaris voorganger, lasten kerkelijk 
gebouw en aan lasten van kerkelijke activiteiten. Een eventueel overschot wordt gereserveerd 
voor toekomstige uitgaven. 
  


