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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 

Begroting (***) Rekening Rekening (*)

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


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: De gemeente wordt bestuurd door de Raad van Oudsten. Dit orgaan kent de volgende colleges: het bestuurscollege van oudsten (BvO), en het college van pastoraal oudsten (COPO). Daarnaast kunnen oudsten worden aangesteld met een specifieke verantwoordelijkheid, te weten vrijgesteld oudsten, zonder deel uit te maken van bovengenoemde colleges. De Raad van Oudsten komt met alle colleges en de vrijgesteld oudsten gezamenlijk situationeel bijeen, met een minimum van één keer per jaar. Voor het dagelijks bestuur van de gemeente en leiding over de betaalde krachten is het managementteam (MT) verantwoordelijk. De visie, het beleid en doelstellingen van de gemeente worden geïnitieerd door het MT. De MT-leden maken deel uit van het BvO. Het BvO stelt het beleid vast. De leden van het BvO die geen deel uitmaken van het MT zien toe op het functioneren van het MT en de MT-leden individueel. Zij benoemen aan het begin van ieder seizoen uit hun midden twee tot drie oudsten, die daarbij de leiding van dit toezicht op zich nemen.Het BvO is verantwoordelijk voor het aannemen en ontslaan van MT-leden. De leden van het BvO die geen deel uitmaken van het MT dienen in voorkomende situaties het initiatief daartoe te nemen. Vanuit het BvO zullen oudsten worden belast met het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de afzonderlijke MT-leden.
	8: Nederland
	9_A4: 13
	10_A4: 1600
	0: Vrije Baptistengemeente Bethel
	5: www.bethel.nl
	7: Vrije Baptistengemeente Bethel
	2: de Bolder 75
	4_EM: financien@bethel.nl
	1_KVK: 70936935
	3_TEL: 0512335420
	6_RSIN: 001022763
	21_ML: Onze missie luidt: ‘Jezus Vinden, Volgen en Verkondigen’. In deze missie wordt aangegeven, dat we mensen willen helpen om Jezus Christus te vinden, dat we elkaar samen willen opbouwen en verder helpen in het volgen van Jezus.Onze visie is dat wij een gemeente zijn van toegewijde volgelingen van Jezus Christus en onder de leiding van de Heilige Geest leven naar Bijbelse normen, God verheerlijken op enthousiaste wijze, voor elkaar zorgen en elkaar dienen met onze gaven en talenten en door onze uitstraling buitenstaanders tot Jezus Christus aantrekken. De gemeente heeft ten doel: God te verheerlijken en Hem de eer te geven die Hem toekomt; Zichzelf op te bouwen in het geloof, in de liefde, in de hoop en in de verwachting van de komst van haar Here en Heiland Jezus Christus, naar de gaven die God ieder mens heeft gegeven; In de wereld te getuigen van de gekruisigde en opgestane Heer, door middel van evangelisatie en zending; Zichzelf uit te breiden door gelovigen op grond van hun persoonlijk getuigenis in de gemeente op te nemen; Met verwante gelovigen in Christus samen te werken tot verbreiding van het Evangelie.
	23_ML: Discipelschap (het volgen van Jezus Christus) is het belangrijkste strategisch thema van de Bethelgemeente. Daarnaast zijn er belangrijke thema’s die deels verweven zijn met en opgaan in ‘discipelschap’, zoals: gerichtheid op de niet-gelovige mens en samenleving, leiderschapsontwikkeling, onderwijs gericht op toerusting, eenheid in theologische en ethische uitgangspunten, huwelijk en gezin en zendingsbeleid.In december 2018 kwam het rapport uit van het Sociaal Cultureel Planbureau ‘Christenen in Nederland’ met als subtitel ‘Kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid’. Het biedt handvatten om de cultuur waarin we leven te duiden. Het is onze uitdaging om daarbij aan te sluiten in de vertaling van onze missie ‘Jezus vinden, volgen en verkondigen’ naar de praktijk van ons gemeente-zijn.Organisatie: Bethel kent de volgende taakgroepen: Programma/Volwassenwerk (w.o. diensten en kringen voor volwassenen), Jongerenwerk, Tiernerwerk en Kinderwerk. Daarnaast: Muziek, Techniek (beiden als onderdeel van diensten en samenkomsten) , Zending, Gemeentezorg (waaronder diaconie, begeleiding vluchtelingen en pastorale zorgverlening), Communicatie, Onderwijs en Beheer (gebouw) & Dienstverlening. 
	24_ML: De Bethelgemeente ontvangt geen overheidssubsidie.De Bethelgemeente ontvangt haar inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten van leden en bezoekers.De Bethelgemeente kan vergoedingen vragen wanneer externe partijen gebruik maken van de Bethelfacilitieten. Dergelijke activiteiten dienen te passen binnen de doelstellingen, Missie, Visie en  Belied van de Bethelgmeente. In de Coronatijd hebben middelbare scholen gebruik kunnen maken an de zalen en ruimtes binnen het gebouw van de Bethelgmeente voor het afnemen van examens en het geven van lessen.     
	26_ML: Bethel kent een beloningsbeleid gebaseerd op een eigen functieclassificatiesysteem.  In dit systeem worden aan een functie punten toegekend die uitdrukking geven aan de relatieve zwaarte van de functie. Vervolgens wordt een verdeling van de toe te kennen punten gekoppeld aan de door de Bethelgemeente vastgestelde loonschalen. De loonschalen zijn door de Raad van Oudsten vastgesteld en worden jaarlijks geïndexeerd. Uitgangspunt hierbij is dat de Bethelgemeente een beloningsniveau kent waarbij vergelijkbare functies binnen de Bethelgemeente niet hoger worden beloond dan in de sectoren Onderwijs, Welzijn en Zorg. Dit betekent ook dat de gemiddelde  indexatie over de jaren vergelijkbaar is met de in die sectoren toegepaste indexatie. Daarnaast beschikt de Bethelgemeente over een personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen en huisregels zijn beschreven.
	25_ML: Alle inkomsten worden besteed aan de kosten van het gemeentewerk, personeel, zending en diaconie. Bethel houdt uitsluitend reserves voor zover die nodig zijn aan voor toekomstige uitgaven. Dit kunnen bestemmingsreserves zijn  voor zendingswerk, diaconie en projecten die binnen een termijn van jaar worden uitgevoerd. Daarnaast houdt de Bethelgemeent uit solvabilteitsoverwegeingen een beperkte algemene reserve aan. Zie verder punt 4 bij onderstaande url
	26: 
	_MLT: https://www.bethel.nl/anbi/
	knop: 

	27_ML: Beheer en Dienstverlening draagt zorg voor: Catering, Beheer & Veiligheid (waaronder EHBO en  BHV), Onderhoud aan het gebouw, Facilitaire dienst (waaronder schoonmaak) en Parkeerdienst. Communicatie verzorgt communicatieuitingen via website, social media en netwerken en drukwerk. Het BethelMagazine verschijnt 4x per jaar. BethelActueel en de Bethel Church app zijn wekelijks uitgaven voor gemeenteleden en gasten. Gemeentezorg biedt pastorale en/of  diaconale hulp. Er is mogelijkheid tot zorg voor zieken, ouderen en stervenden. Daarnaast is onder de naam Nieuw Leven een herstelprogramma bij problemen of verslavingen. Voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar kent de Bethelgemeente doelgroepgerichte activiteiten (w. o. Radical-diensten en Fouskringen). Tienerwerk kent de volgende activiteiten: Tienerkringen, X-Stream diensten), SQUARE (een jaarlijks evenement), een pastoraal programma Life Hurts, God Heals en div. eenmalige activiteiten en uitjes. Voor de kinderen is er elke zondagochtend per leeftijdsgroep een  kinderprogramma. Er zijn kinderkerk-diensten voor de categorieën van de groepen 1 & 2 en voor de groepen 3 t/m 8. Onlangs is een weerbaarheids programma gestart onder vde naam BE1. De Vrije Baptistengemeente Bethel biedt een onderwijsprogramma aan dat bestaat uit cursussen en studies met een uitgebreide diversiteit. Zondagochtend zijn er diensten en soms ook 's avonds. De ondersteuning van zendingsactiitene richt zich op het 10/40-raam. Zie verder punt 7 bij onderstaande url.
	27: 
	_MLT: https://www.bethel.nl/anbi/
	knop: 
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	4_ML: De jaarrekening 2020 is goedgekeurd in een online gemeentevergadering op donderdag 17 juni 2021.De leden van de Bethelgemeente dragen zorg voor de benodigde inkomsten van de gemeente.- De Bethelgemeente ontvangt geen overheidssubsidie.- Bijdragen van leden betreffen inkomsten uit maandelijkse bijdragen en collecten.- Personeelskosten betreffen de personele kosten van de voorganger en betaalde  medewerkers (14,3 fte’s) en ingehuurd personeel.- Overige kosten betreffen kosten van gemeenteactiviteiten, algemene kosten en  uitgaven zending.- In 2021 is een project gestart voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van het  gebouw aan de Bolder 75. De totale investering is begroot op € 345.000,- incl. BTW).



