ANBI-informatie
1. Kerkgenootschap
De Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand is een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
Onze naam is voluit: “Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand - de Rank” ook wel afgekort: “VBGH”.
2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is 820561332.
3. Contactgegevens
Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand
Bezoekadres: Mars 1a te Hoogezand (let op! Dit is géén postadres)
Postadres: Bovendijks 20, 9918 RB, Garrelsweer
Website: www.vbgh.nl
E-mail: secretaris@vbgh.nl
4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 3 Oudsten (Menno Zuurman, Anne Marinus en Geert Timmer). De Oudsten
richten zich op pastorale zorg en toerusting. Voor de organisatorische kant van de gemeente worden
ze ook ondersteund door gemeenteleden zelf en/of de Diakenen.
5. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand bestaat uit:
- Persoonlijk geloof
Persoonlijk geloof bestaat ook uit samen geloven en delen. Door persoonlijke groei in het geloof kan
men mooie en moeilijke momenten delen. Geworteld in Christus. Het geloof is voor jong en oud.
- Gemeenschap
Wij willen een gemeenschap zijn die gekenmerkt wordt door zorg, warmte, openheid en gastvrijheid.
We geven elkaar de ruimte, respecteren elkaar en zijn actief in het samen beleven van ons geloof.
We helpen elkaar, werken als team samen en hebben plezier met elkaar.
- Zichtbaar christen zijn
Thuis, op school, werk, in hobby’s, in onze buurt en naar elkaar toe willen we openlijk getuige van
Christus zijn. We willen graag Christus in ons laten zien. Als zichtbaar kerk zijn willen we
laagdrempelig zijn en open. We houden samenkomsten niet alleen voor onszelf maar vooral ook voor
iedereen die het Woord wil horen. Ook ondersteunen we een Zendingsechtpaar, zodat wij ons ook o
die manier zichtbaar opstellen als Christen.
6. Beloningsbeleid
De voorganger ontvangt geen salaris, maar een jaarlijkse minimale onkostenvergoeding. Verder
ontvangen (gast)sprekers een reguliere onkostenvergoeding.
De overige leden van de broederraad of commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij kunnen wel een vergoeding ontvangen voor de werkelijk gemaakte onkosten.
7. Doelstelling
De Vrije Baptisten Gemeente Hoogezand stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie
van Jezus Christus als doel.

8. Verslag van de activiteiten 2017
- Gedurende het gehele jaar hebben we samenkomsten gehad, waarbij Gods Woord is verkondigd.
Hierbij is iedereen welkom.
- Elke maand worden er Bijbelstudies verzorgd a.d.h.v. Bijbelse thema’s/onderwerpen.
- Elke 2 weken is er een bidstond georganiseerd. Hierbij wordt naast een korte overdenking veel
ruimte geboden om samen te bidden.
- We zijn verheugd om de preken te kunnen publiceren op onze website. Zowel gemeenteleden als
andere geïnteresseerden kunnen de preken terugluisteren. Ook is het mogelijk online te reageren op
de prediking. Hiermee dragen we bij aan de verspreiding van het evangelie van Christus Jezus.

9. Financiële verantwoording 2017

Giften
Collecte
Algemene inkomsten

Inkomsten

Uitgaven

€ 18.421,32

€ -15.399,27

Resultaat
€ 3.022,05

€ 13.370,00 .

€ 13.370,00

€ 2.302,66 .

€ 2.302,66

€ 36,12 .

€ 36,12

Huurinkomsten

€ 1.698,00

Energie + water

€ 81,93

€ -2.175,00

€ -2.093,07

Hypotheek

0

€ -2.087,74

€ -2.087,74

Zendingsechtpaar

0

€ -1.200,00

€ -1.200,00

Sprekers

0

€ -1.530,00

€ -1.530,00

Gebouw

€ 932,61

€ -4.809,30

€ -3.876,69

0

€ -879,28

€ -879,28

€ -2.717,95

€ -2.717,95

Verzekeringen
Algemene uitgaven

€ 1.698,00

