ANBI-informatie
1. Naam van het kerkgenootschap
Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken”
2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 006682078.
3. Contactgegevens
Naam ANBI
Telefoonnummer
RSIN
Website adres
E-mail
Adres

Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken"
0223 - 692 798
006682078
www.bghetlichtbaken.nl
info@bghetlichtbaken.nl
Baljuwstraat 3A, 1785 SB Den Helder

4. Bestuurssamenstelling
Het Algemeen Bestuur voert het beheer over het kerkgenootschap volgens de in het
huishoudelijk reglement vastgestelde regels. Het algemene bestuur van de gemeente wordt
gevormd door de, uit en door de gemeente gekozen, oudstenraad samen met de voorganger.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door drie leden uit het algemeen bestuur: de voorzitter, de
secretaris en de penningmeester (voorzover deel uitmakend van het algemeen bestuur). Het
dagelijks bestuur vertegenwoordigt de Gemeente in en buiten rechten en is bevoegd alle
burgerlijke handelingen voor haar te verrichten.
5. Beleidsplan
Het beleid van Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” bestaat uit het realiseren van de onder 7
genoemde doelstelling van de instelling.
Een en ander wordt geconcretiseerd in het beleidsplan van de gemeente.
6. Beloningsbeleid
Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” heeft een parttime voorganger in dienst. Het
beloningsbeleid is gebaseerd op de adviezen daaromtrent van de Unie van
Baptistengemeenten. Leden van het algemeen- en dagelijks bestuur ontvangen geen
vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
7. Doelstelling van de instelling
Baptisten Gemeente “Het Lichtbaken” stelt zich de invulling van haar missie, samengevat in
ons missiestatement “samen met passie Gods woord doorgeven”, als doel door middel van:
a. Bidden en aanbidden
b. Dienen en getuigen
c. Onderwijzen en dopen
d. Zorgen
e. Bouwen
De doelstellingen staan verder uitgewerkt in het beleidsplan van de gemeente.
8. Verslag van de activiteiten
De gemeente organiseert wekelijks, op zondagmorgen, diensten op het bezoekadres. Tijdens
deze diensten is er in de vorm van een crèche opvang voor de allerkleinsten en bezoeken de
andere kinderen de zondagsschool.
Elke tweede en vierde woensdag van de maand ontmoeten de gemeenteleden elkaar op de
groeigroepen om samen te zingen, te studeren en te bidden. Elke eerste woensdag van de
maand worden thema-avonden georganiseerd waarin uiteenlopende onderwerpen worden
behandeld.

Daarnaast heeft de gemeente dit jaar weer een levende kerststal georganiseerd en hebben we
deelgenomen aan de jaarlijkse wijkmanifestatie van de buurt waarin de gemeente gevestigd is.
Ook zijn de jaarlijkse activiteiten met hemelvaart niet overgeslagen.
Onder de noemers Revelation Man en Revelation Woman zijn er dit jaar op respectievelijk
mannen en vrouwen toegespitste activiteiten georganiseerd.
9. Financiële verantwoording met toelichting
realisatie 2014
€
Baten
Opbrengsten algemeen

56.176

Opbrengsten overig

5.984

Bestemmingsgiften

15.552

Doorstort bestemmingsgiften

-15.166
62.546

Lasten
Personeelskosten

17.499

Kosten leiding en bestuur

4.549

Huisvestingskosten

7.622

Kosten samenkomsten

10.106

Kantoorkosten

5.687

Gemeenteactiviteiten

8.930

Algemene kosten

4.581

Afschrijvingen

1.366
60.340

Resultaat

2.206

Vanaf het jaar 2014 is de boekhouding ondergebracht bij een externe partij. Doordat deze de
boekhouding niet heeft aan kunnen sluiten op de resultaten van 2013 en de bijbehorende
begroting voor 2014 zijn deze gegevens niet opgenomen.
10. Toelichting
De jaarlijkse bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande
jaren. De meest opvallende wijziging is de verdubbeling in de personeelskosten vanwege het
aanstellen van een voorganger voor 16 uur.

