
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   Baptisten Gemeente "Het Lichtbaken" 

 Telefoonnummer  0223 - 692 798 

 RSIN    006682078  

 Website adres   www.bghetlichtbaken.nl  

 E-mail   info@bghetlichtbaken.nl  

 Adres    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 (voor zover 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 is de gemeente actief met 

laagdrempelige kerstdiensten 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. 

 

9. Financiële verantwoording met toelichting: 

 

 Begroting 2020  Realisatie 2019  Begroting 2019 

 €  €  € 

Baten      

Opbrengsten algemeen 70.000  77.677  65.200 

Opbrengsten overig 3.370  3.751  2.850 

Vrijval fondsen 5.000  0  0 

Bestemmingsgiften 11.000  7.413  10.500 

Doorstort bestemmingsgiften -11.000  -7.413  -10.500 

 78.370  81.428  68.050 

Lasten      

Personeelskosten 35.000  36.903  31.695 

Kosten leiding en bestuur 6.600  3.286  7.500 

Huisvestingskosten 8.825  10.547  7.625 

Kosten samenkomsten 9.555  8.816  8.350 

Kantoorkosten 4.725  4.887  4.775 

Gemeenteactiviteiten 13.600  13.017  12.150 

Algemene kosten 4.900  4.509  4.825 

Financieringskosten 600  806  600 

Beheercommissie 5.000  0  0 

Afschrijvingen 2.500  2.335  2.309 

 91.305  85.107  79.829 

      

Resultaat -12.935  -3.679  -11.779 

 

Toelichting: 

De jaarlijkse bestedingen sluiten in de regel nauw aan bij de cijfers over de voorgaande jaren. De 

opbrengsten zijn in 2019 met 20% toegenomen t.o.v. de begroting over 2019, door een nieuwe 

digitale manier van collecte-ontvangsten en structureel hogere ontvangen giften. De opbrengsten  

over 2019 zijn voorzichtig begroot.  Er is extra gedoneerd in verband met het verwachte 

begrotingstekort van 2020 door de extra dag van de voorganger. Omdat niet zeker is of dit 

inkomstenpatroon zich doorzet is 2020 voorzichtig begroot.   

Voor 2020 zijn verbouwingskosten van de keuken begroot, deze komen ten laste van het 

onderhoudsfonds. 

 

De kosten leiding en bestuur en samenkomsten zijn lager uitgevallen dan begroot, mede door een 

voorzichtige begroting.  

De gerealiseerde huisvestingskosten vallen hoger uit dan begroot door gepleegd onderhoud en 

hogere energiekosten. 

 


