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Algemene gegevens instelling
Naam

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

Nummer Kamer van
Koophandel

2 0 0 9 7 0 0 0

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Abeelstraat 30, 4621 AH, Bergen op Zoom

Telefoonnummer

0 6 4 1 5 6 1 2 2 7

E-mailadres

penningmeester@ebgboz.nl

Website (*)

https://ebgboz.nl

RSIN (**)

8 0 8 6 6 5 7 5 3

Naam landelijke
Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

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.

0
5 0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

De EBG wordt door de leden van de EBG onder leiding van oudsten bestuurd.
Wij onderschrijven en congregationalistisch model van Gemeentebestuur,
wat betekent dat elk lid van de EBG de verantwoordelijkhcid heeft onder Ieiding
van de Heilige Geest.
Het leiderschap van de EBG bestaat uit tenminste één oudste en twee diakenen,
leden van de EBG.

Zie voor het gehele statutair bestuur van het kerkgenootschap in artikel 7

IB 116 - 1Z*2FOL 

https://ebgboz.nl/download/statutenkerkgenootschap2022.pdf

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

De EBG heeft ten doel: de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus
alsmede de vorming tot en Christelijke levenswandel door discipelschap
Onder Evangelie wordt verstaan de boodschap van de verlossing door de
kruisdood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus Christus. (zie 1Kor. 15:1-4)
Onder Discipelschap verstaan wij de gemeenschap van Gemeentcleden (en
regelmatige bezoekers) waarbij ieder leert om:
Zie voor de gehele doelstelling artikel 2 van onze statuten.
https://ebgboz.nl/download/statutenkerkgenootschap2022.pdf

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?

Erediensten op zondagochtend en de Bijbelstudie- en/of gebedsavonden op
woensdagavond behoren tot de wekelijkse activiteiten van de stichting.

Maandelijks wordt door de EBG o.a. vrouwen (studie)activiteiten, mannen
(studie)activiteiten, en kinder- en jeugd (studie)avonden georganiseerd.
Jaarlijks wordt door de EBG o.a. een vrouwen Kerstthee, een Gemeente barbecue, een
Kerstdienst en minimaal twee ledenvergaderingen georganiseerd.

De EBG organiseert incidenteel familiediensten, evangelisatiediensten,
ontmoetingsdagen, kinderuitjes, etentjes, e.d. om de saamhorigheid van de Gemeente
op te bouwen en conform de doelstelling van de Gemeente naar buiten te treden in de
gemeenschap.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Giften via de bank t.b.v. de bank
Collecte op de zondagdiensten
Giften of collecte t.b.v. specifiek doel/project
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Vaste kosten (Huur, Abonnementen en betalingsverkeer)

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://ebgboz.nl/anbi.html

Vaste uitgaven (Cadeaus, Keuken, Print en drukwerk, Sprekersvergoeding, Techniek)
Studies (Zondagsschool, Mannen/Vrouwenstudies, Jeugd)
Kinder- en Tienerkamp
Fondsen (Welwillendfonds, IKEG fonds, Geestelijke verdieping)
Activiteiten (Gemeente BBQ, Kerstdienst, Jeugdactiviteiten)
Zending (Bridge to Light, Linda, en losse zendingsprojecten)

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

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.

https://ebgboz.nl/anbi.html

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://ebgboz.nl/download/
EBGBOZ%20Jaarverslag%202021.pdf

https://ebgboz.nl/download/EBGBOZ%20Jaarverslag%202021.pdf

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Rekening

Baten

Rekening (*)

Begroting (***)

Opbrensten uit bezittingen

€

55431,71

€

€

23000

Bijdragen kerkleden

€

0

€

€

0

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

0

€

0

Totaal baten

€

0

€

€

0

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

0

€

€

0

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

0

€

€

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

€

0

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

3765,60

€

€

4900,00

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

€

0

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

€

0

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

356,21

€

400

Totaal lasten

€

0

€

0

Lasten

+

+

€

+
0

€
€

+
0

+
Resultaat

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.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

+
€

0

€

0

Voor de volledige financieel jaarverslag verwijzen we naar de jaarrekening
https://ebgboz.nl/download/EBGBOZ%20Jaarverslag%202021.pdf

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

Veel staten van baten en lasten staan niet in bovenstaande lijst.

https://ebgboz.nl/download/
EBGBOZ%20Jaarverslag%202021.pdf

+

Open

