Giften aan de Baptisten Gemeente Zevenaar, KerkvoorNu, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De gemeente heeft namelijk een beschikking Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst. Onderstaand vind je de algemene financiële gegevens, zoals iedere ANBI deze online moet publiceren.

Algemeen
De gemeente draagt de naam: Baptisten Gemeente Zevenaar. In haar uitingen naar buiten toe hanteren we de naam KerkvoorNu.
Onze adressen:
Zondagochtenddienst
De Stek
Rijksweg 53
6921 AC te Duiven
Aanvang: 10:30 uur
Kantoor / Ontmoetingsplek
Openingstijden: ma-vr van 09:00 tot 17:00 uur
De Stek
Rijksweg 53 / Schoolstraat 9 (1 pand)
6921 AC en 6921 ZN te Duiven
Tel: 0316-242423
Mailadres: info@kerkvoornu.nl
Rekeningnummer: NL66 RABO 0384 8359 88 t.n.v. Baptisten Gemeente Zevenaar
RSIN nummer: 815481160
Bestuur
Het bestuur van de gemeente bestaat thans uit 4 oudsten (leden van de raad), waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Visie en doel
De visie van KerkvoorNu is in één zin samen te vatten: we willen groeien in discipelschap, door van Jezus te leren, God en elkaar lief te hebben en in de wereld te
dienen. Dat hebben we samengevat in drie werkwoorden: leren, liefhebben en dienen.
Leren
De Bijbel bepaalt ons denken en handelen. We zien het als een Bijbelse opdracht om gericht te zijn op het vernieuwen van levens. Daar is een goed programma van
Bijbelstudie, training in discipelschap en aanmoediging tot diepere persoonlijke omgang met God voor nodig. God roept ons op om zelf stappen te zetten om te
blijven groeien in onze relatie met Hem. We dagen je uit en willen je heel graag op weg helpen.

Liefhebben
Het is belangrijk dat we groeien in relaties. Onze relatie met onze hemelse Vader is hierbij het allerbelangrijkste – want van daaruit kun je pas echt liefhebben. We
willen elkaar helpen te groeien in relatie met God, door Hem in onze liederen te aanbidden en door het onderwijs dat we geven. We willen elkaar helpen te groeien
in relaties met mensen door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden in groter verband en in kleine groepen.
Dienen
De gemeente bestaat uit mensen die van elkaar afhankelijk zijn, elk toegerust met specifieke gaven van Gods Geest. Deze gaven willen we gebruiken voor de opbouw
van de gemeente en voor het dragen van elkaars geestelijke en materiële lasten. Daarom moedigen we elkaar aan om onze gaven te ontdekken en te ontwikkelen. Zo
willen we aan elkaar en aan God toegewijd zijn

Beleidsplan
Om dit doel te bereiken gebruikt de gemeente verschillende middelen:
✓ Verkondiging van het Evangelie
✓ Gebed
✓ Aanbidding / Muziek
✓ Verschillende diensten, samenkomsten, bijbelstudies, thema-avonden etc.
✓ Overige middelen, projecten en bijzondere activiteiten.

Inkomsten
De inkomsten van de gemeente bestaan uit:
✓ Vrijwillige bijdragen van de leden
✓ Collectes tijdens de samenkomsten
✓ Overige baten: verhuur, legaten, erfstellingen, giften, e.d.
Het vermogen van de gemeente wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de doelstelling van de gemeente. Jaarlijks wordt hier verslag van
gedaan. Elk gemeentelid mag de administratie en het beheer van het vermogen inzien.
Een periodieke of eenmalige gift kun je overmaken ten name van de Baptisten Gemeente Zevenaar:
Rabobank NL66 RABO 0384 8359 88.

Beloningsbeleid
De beloning van de voorganger c.q. kerkelijk werker van onze gemeente is geregeld in de overeenkomst. De voorganger c.q. kerkelijk werker heeft geen
invloed/stemrecht over de hoogte van de beloning. De gemeenteleden, behoudens voornoemde voorganger c.q, kerkelijk werker, ontvangen geen vergoeding.

Activiteiten
Zie hiervoor onze website

Financiële verantwoording
Bijgaand het financiële verslag over het jaar 2019. Evenals voorgaand jaar mogen we dankbaar zijn voor het resultaat. Financieel hebben we het jaar kunnen afsluiten met een positief
saldo van € 14.117,-.
PERIODIEKE BIJDRAGEN: vrijwel op het niveau van 2018 en blijven achter bij de begroting. Er moet rekening worden gehouden dat in 2019 nog een aantal gerichte bijdragen zijn
ontvangen voor bouwfonds en reservering airco.
COLLECTEN: gestegen t.o.v. 2018, mede door de GIVT-app.
OVERIGE BATEN: voornamelijk de verhuur van de Stek en daarnaast kleinere bedragen zoals de sponsorkliks, verhuur aanhangwagen en doopvont.
BETAALDE WERKERS: Stijging t.o.v. 2018 door indexering en lager t.o.v. begroting door niet aannemen van een coördinator beheer.
ONDERSTEUNING EXTERNE DOELEN: met name Jemima en Upenda Uganda..
HUISVESTING: lagere kosten dan begroot, door het later ingaan van de hypotheken.
RESERVERING ONDERHOUD: reservering, waar in 2019 geen daadwerkelijke uitgaven voor gedaan zijn. In 2020 zal een begin gemaakt worden met het inventariseren welke uitgaven
gedaan moeten gaan worden op de korte en langere termijn. Op basis hiervan zal een plan opgesteld worden met de geschatte kosten per jaar.
KEUKEN EN HORECA: stijging doordat er continu activiteiten zijn in de Stek.
KANTOOR EN BEHEER: enerzijds reguliere kosten van telefoon, boekhoudpakket, kantoorartikelen, lidmaatschappen, bankkosten. De kosten van beheer zijn beïnvloed door de
aanschaf van het podium en inventaris keuken en pinapparaat (
DIENSTEN: lagere kosten dan 2018 door met name de verschuiving van de cateringkosten.
MISSIE: deels bijdrage voor familie uit onze gemeente voor missie in Nepal, daarnast kosten van de opening van de Stek.
Nieuw gebouw: kosten van de stoelen, welke niet zijn gedekt door de stoelenactie en welke niet in het Bouwfonds waren opgenomen.

Staat van baten en lasten
Realisatie
2019
BATEN
Periodieke bijdragen
Collecten
Overige baten

LASTEN
Betaalde werkers
Ondersteuning externe doelen
Huisvesting
Reservering onderhoud
Verzekeringen
Kantoor en beheer
Keuken en horeca
Communicatie
Diensten
Muziek en techniek
Toerusting bedieningen
Missie
Zorg
Jongerenwerk
Nieuw gebouw

Resultaat baten en lasten

€ 186.843
€ 33.198
13.196
€ 233.237

€ 82.586
€ 4.440
€55.009
€10.000
€ 3.784
€14.748
€7.958
€2.222
€ 5.419
€ 5.214
€ 3.126
€ 8.029
€ 296
€ 4.709
€10.083
€ 219.120
€ 14.117

