ANBI informatie Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”
1: Naam van de gemeente
In artikel 1 van de statuten van 25 november 2004 is de naam vastgelegd als Baptisten Gemeente “de
Schuilplaats” te Eindhoven.
Grondslag van de gemeente:
Artikel 2 lid 2; Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”aanvaardt als grondslag de geopenbaarde
waarheid van God, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het onfeilbare Woord van God
aanneemt, is vervat.
Doel van de gemeente:
Artikel 2 lid 1; Baptisten Gemeente “de Schuilplaats”stelt zich ten doel
 de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van
onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus.
 Om overeenkomstig de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van
zondaren en de komst van het Koninkrijk van God.
 De kennis van de weg des heils onder de medemens te bevorderen en hen te brengen tot het
geloof en de gemeenschap der heiligen.
Baptistengemeente “de Schuilplaats” te Eindhoven maakt deel uit van de Unie van
Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.
De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn
aangewezen als ANBI.
2. Fiscaal nummer van de gemeente
Ons fiscaal nummer is 809350221.
3. Contactgegevens
Postadres
Marconilaan 70
5621 AB Eindhoven
Bezoekadres
Marconilaan 70
5621 AB Eindhoven
Gedurende de week op afspraak
Zondagmorgen dienst om 10.00h
Telefoon:
e-mail: secretaris@schuilplaats.nl
4. Bestuurssamenstelling
De raad van Baptistengemeente “De Schuilplaats” bestaat uit de voorzitter en 6 overige raadsleden.
De secretaris en penningmeester maken formeel geen deel uit van de raad.
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
Baptistengemeente “De Schuilplaats” wil in haar doen en laten uitdrukking geven aan het verlangen

een geestelijk huis te kunnen bieden aan hen die onze Heer oprecht zoeken en Jezus Christus in hun
leven willen volgen in een wereld die dat steeds moeilijker maakt.
Zij doet dit door middel van het verlenen van pastorale zorg op diverse niveaus. Daarbij worden
mensen waar nodig doorverwezen naar professionele organisaties. Op praktisch niveau doet zij dit
door middel van diaconale hulp op verzoek van mensen in en rondom de gemeente. In voorkomende
situaties zoekt zij ook hierin de samenwerking met andere (professionele) organisaties.
Tijdens haar diensten wil Baptistengemeente “De Schuilplaats” mensen bereiken met het goede
nieuws van Jezus Christus. Daarnaast werkt Baptistengemeente “De Schuilplaats” aan toerusting
voor haar leden en vrienden door middel van onderwijsavonden voor volwassenen en
bijbelonderwijs voor jongeren en kinderen.
Tot slot wil Baptistengemeente “De Schuilplaats” ook in de wijk waarin haar gebouw staat merkbaar
aanwezig zijn. Zij zoekt daarbij naar manieren om haar relevantie in de wijk te verhogen. In eerste
aanleg richt zij zich op de wijk door inloopochtenden en tweedehands kledingbeurzen.
Baptistengemeente “De Schuilplaats” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link
naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
En de link naar bijlage 2 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van
Baptistengemeenten. Zie
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.
7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te
noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde
tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands
recht.
GRONDSLAG
Artikel 2
De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die
door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de
Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze
belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3

Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te
scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te
verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
8. Verslag van de activiteiten van de gemeente
Uittreksel jaarverslag 2017
Als Baptistengemeente “De Schuilplaats” willen we in ons doen en laten uitdrukking geven aan ons
verlangen een geestelijk huis te kunnen bieden aan hen die onze Heer oprecht zoeken en Jezus
Christus in hun leven willen volgen in een wereld die dat steeds moeilijker maakt. We bidden dat ook
in het komend jaar broeders en zusters de weg naar Jezus mogen vinden of hervinden. Misschien
mogen wij als gemeente ons steentje aan bijdragen.

Activiteiten

Diaconaat:
-

-

-

Het inleveren van producten voor de voedselbank, dit doen we nu al een aantal jaar en elke
maand kunnen we zeker twee kratjes vol met producten naar de voedselbank brengen.
De kledingbeurs, waarbij we met de opbrengst kerstpakketten hebben gekocht.
Gemeenteleden die iemand op het hart hadden om zo n pakket te schenken konden zich
opgeven. We hebben 10 pakketten kunnen weggeven.
Een broeder uit Afrika die in Eindhoven kwam studeren hebben wij financieel op weg kunnen
helpen, en van kleding en eten kunnen voorzien.
Deze broeder is aan ons voorgesteld door een gemeente in Groningen waar hij in eerste
instantie terecht was gekomen. Onze broeder is weer terug naar het noorden om daar
verder te studeren.
Praktische hulp kunnen bieden bij een verhuizing .
Vervoer naar een ziekenhuis
Reiskosten tijdelijk vergoeden.

Vanaf dit jaar vallen pastoraat en diaconie onder dezelfde taakoudste. Wij hebben samen een
overleg gehad en zijn van mening dat waar praktische nood is er ook geestelijk nood kan zijn en
andersom. Wij hopen voor elkaar een aanvulling te zijn.
Zo willen wij in 2018 weer voor elkaar klaar staan, heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp kan
gebruiken, schroom niet en neem contact met ons op!

Pastoraat:
Het pastoraal team bestond aan het begin van het jaar uit 11 personen. Zij verzorgen het z.g. basis
pastoraat. Daarnaast werken er 2 personen in het bijzonder pastoraat (psycho-pastoraat en
bevrijdingspastoraat). Het aansturen van het pastoraal team gebeurt door de coördinator pastoraat
in overleg met de voorganger en taakveldoudste pastoraat.
2017 heeft in het teken gestaan van een veranderingsproces in het pastoraat. Er zijn verschillende
vergaderingen geweest om dit proces voortgang te laten vinden. In November werd de gemeente
geïnformeerd omtrent de voortgang van het proces en werd voorgesteld dat er zusters en broeders,
bij voorkeur echtparen, werden gezocht om invulling te geven aan dit stuk pastorale werk. Ook is er
overleg geweest met team “Diaconaat” . In dit overleg hebben wij gekeken hoe wij samen met het
diaconaat kunnen gaan werken. Er zijn zaken die elkaar overlappen maar ook die een specifiek
karakter dragen. Er is afgesproken dat wij, wanneer er in zaken waarin zowel geestelijke als materiele
hulp nodig is, elkaar daarover gaan informeren.
Kortom een jaar met veel overleg en het zicht op een goed werkend pastoraal team.

Onderwijs
In het najaar van 2017 zijn we begonnen met het in het leven roepen van een onderwijscommissie.
Met een kleine groep zijn we gaan nadenken wat we willen met het onderwijs binnen de gemeente,
om daar beleid op te maken uitgaande van de missie van de gemeente:
"We willen als gemeente een schuilplaats zijn voor de verloren mensen en door de kracht van de
Heilige Geest hen vormen tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus".
Hierin speelt onderwijs een belangrijke rol in, om samen op te trekken, te zoeken, te ontdekken en te
leren. Onderwijs kan hierbij helpen om met elkaar in gesprek te gaan over zaken die veel mensen
bezighouden. Dit kunnen thema’s zijn die leven bij mensen en die soms mensen uit balans kunnen
brengen of bij mensen die juist voor hun gevoel vastzitten en in hun groei niet vooruit komen.
Vanuit de missie om mensen te vormen tot volkomen toegewijde volgelingen van Jezus Christus is de
visie op het onderwijs binnen de Schuilplaats:
Bijbelgetrouw onderwijs dat mensen raakt en helpt om verder te groeien als volgeling van Jezus
Christus, passend en aansluitend bij de behoefte.
Om dit te realiseren wil de onderwijscommissie de verschillende vormen van onderwijs binnen de
gemeente gaan inventariseren. Het onderwijs zal dan ook uiteenvallen voor de verschillende
doelgroepen en de gemeente als geheel. Wat dit laatste betreft, willen we graag al in het voorjaar
2018 graag een aantal thema avonden organiseren waarbij de onderwerpen door de gemeente
worden aangedragen.
.

Kringen
De stabiel trend van de afgelopen jaren met betrekking tot het aantal kringbezoekers heeft zich ook
in 2017 doorgezet. Het aantal mensen dat een kring bezoek is vrij stabiel. Hier en daar valt soms
iemand weg, ergens anders komt er weer wat bij. Bij de meeste groepen is er echter wel ruimte voor
groei. Het blijft moeilijk voor zowel de ouderen als de jongeren om zich aan een kring te verbinden.
Voor de ouderen speelt daarbij de mobiliteit en gezondheid een belangrijke rol. Daarnaast is het voor
hun ook moeilijker om de groepsgesprekken te kunnen volgen. Voor de jongeren is het moeilijker om

de tijd te vinden om regelmatig een kring te bezoeken vanwege de vele (studie) activiteiten of
kinderen die de benodigde aandacht vragen.
In 2017 hebben we stilgestaan bij twee thema’s. De eerste helft van het jaar hebben we aandacht
gegeven aan het werk van de Heilige Geest. Hierin hebben we gekeken naar de persoon van de
Heilige Geest en naar zijn werk in de wereld en in de gelovigen.
Na het zomerreces hebben we het thema ‘Samen bouwen’ opgepakt. Hiermee hebben we ook de
overstap gemaakt om het thema weer seizoensgebonden te maken i.p.v. aan het kerkelijk jaar. Dit
betekend dat het thema loopt vanaf eind augustus tot juli het volgend jaar. Het thema ‘Samen
bouwen’ is behandeld aan de hand van het boek Nehemia. Hierin wordt de herbouw van de muur
van Jerusalem na de ballingschap besproken en de tegenstand die dit oplevert. Hoe Nehemia hier
mee omgaat, kan voor ons waardevolle lessen opleveren hoe om te gaan met tegenstand, zowel in
ons persoonlijk geloofsleven als in de gemeente.
Deze studies zijn vooraf besproken met de kring of gespreksleiders in de SVB (studie
voorbereidingsavond). Naast de gezamenlijke studies hebben diverse kringen hun eigen studies
verzorgt met uiteenlopende onderwerpen.
Daarnaast is er een kringleidersvergadering gehouden. Hierin is het wel en wee van de verschillende
kringen is besproken en de knelpunten die er binnen de kringen zijn. Daarnaast is het pastorale plan
met de kringleiders besproken en is er nagedacht wat de kringleiders voor het pastoraat zouden
kunnen betekenen in het vervolg op dit pastorale plan.

.
Elke week is er kinderwerk tijdens de diensten op zondagochtend en jeugdwerk op de
zondagavonden. Circa 60 kinderen en 40 jongeren nemen met grote regelmaat deel aan de
activiteiten.
Buurtactiviteiten: Iedere dinsdag om de 14 dagen is er inloopochtend van 10 tot 12 uur. De
inloopmorgen staat open voor iedereen, ongeacht welke geloofsovertuiging hij of zij heeft.
Het ledental van de gemeente is in 2017 met 3 toegenomen.
Het aantal vrienden is met 3 afgenomen.
Per 31 december 2017 had de gemeente 237 leden en 46 vrienden.

9. Financiële verantwoording
Inkomsten
Bijdragen leden en vrienden
Collecten
Overige baten en giften
Totaal
Uitgaven
Salaris en vergoedingen voorganger
Huisvestingskosten

Werkelijk 2017
Werkelijk 2016
Begroting 2018
116.208
113.742
123.150
18.343
20.205
19.000
1.231
5.622
3.000
135.782
139.569
145.150

73.936
17.756

48.197
16.493

74.300
17.550

Rente lening UBS en SKG
Uniecontributie
Afschrijving inventaris
Overige uitgaven
Totaal
Resultaat
Aflossing lening SKG/UBS

3.676
11.232
4.770
20.148

-44
12.432
5.176
26.002

3.300
11.500
4.000
20.000

131.518

108.256

130.650

4.264
14.500

31.313
0

14.500
14.500

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting
Voor 2018 verwachten we dat de ontvangsten en uitgaven in lijn zullen liggen met de begroting
2018.
.

