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A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  Evangelische Gemeente De Verandering 

Telefoonnummer:  06-15204206 

RSIN/Fiscaal nummer:  813453914 

Website adres:  http://www.egdeverandering.nl/ 

E-mail:  administratie@egdeverandering.nl 

Adres:  Diezestraat 18  

Postcode:  1946 AJ  

Plaats:  Beverwijk 

 

 

Evangelische Gemeente ‘De Verandering’ is een zelfstandig kerkgenootschap en statutair 
gevestigd te Beverwijk (KvK 75795442). Zij heeft zich met gelijkgezinde gemeenten verenigd in 
de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland. 
 
Deze gemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en 
bezit rechtspersoonlijkheid. 
Als gemeente zijn we lid van de ABC Gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA-gemeenten). 
De ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat 
de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren, zijn 
aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op EG De Verandering.   
 
 
B. Samenstelling bestuur 
 
De gemeente wordt bestuurd door een gemeenteraad, welke bestaat uit oudsten, waaronder de 
predikant-voorganger. De secretaris en de penningmeester (diakenen) vormen geen structureel 
onderdeel van het bestuur. Zowel de secretaris als de penningmeester zijn betrokken bij het 
functioneren van de gemeente en het uitvoeren van het beleid dat door de gemeenteraad 
uitgezet is.  
De raad is verantwoordelijk voor de zaken van de gemeente en behartigt deze, voert de besluiten 
van de ledenvergadering uit en beheert de goederen en financiële middelen van de gemeente. In 
onze gemeente telt de raad thans 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de 
kerkelijke gemeente. 
 
 
C. Doelstelling/visie 
 
De gemeente heeft ten doel (conform Statuten): 

a. Aanbidding van de Drie-enige God in woord en daad. 

b. Een gemeenschap van gelovigen te vormen door hen op te bouwen in het geloof. 
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c.  Het Evangelie te verkondigen overeenkomstig het bevel van de Here Jezus Christus;    
ongelovigen op te roepen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in 
Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven 
overeenkomstig Handelingen 2:42. 

d.  Discipelen te maken door onderwijs, toerusting tot dienstbetoon en in haar eigen financiële 
behoeften te voorzien. 

e.  Elkaar en de naaste dienstbaar te zijn door diaconale en pastorale hulp. 
 
 
D. Beleidsplan 
 
De gemeente tracht de hierboven omschreven doelstellingen te bereiken door middel van                                          
activiteiten aan de doelstellingen bevorderlijk zoals: 

       - de prediking van het Woord van God; 

       - het houden van samenkomsten; 

       - Bijbelstudie- en gebedsavonden; 

       - kinder- en jeugdwerk; 

       - evangelisatie en zendingswerk; 

       - pastoraal en diaconaal werk; 

       - het bijeenbrengen van de benodigde gelden. 
 
     
E. Beloningsbeleid 
 
De beloning van de voorganger is afhankelijk van opleiding, ervaring en het aantal 
gemeenteleden. We hanteren de loonschalen van de Unie van Baptistengemeente als richtlijn. 

Leden van de gemeenteraad en coördinatoren ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
 
 
F. Verslag activiteiten 
 
De raad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende 
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk 
werk. Enkele taken zijn conform de Statuten gedelegeerd aan de coördinatoren.  
 
 
G. Voorgenomen bestedingen 
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van 
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten 
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in 
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht 
in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

  Begroting Realisatie Realisatie Realisatie  
Baten 2022 2021 2020 2019 
Bijdrage gemeenteleden en collecte 51.000 45.040 41.131 41.169 
Bijzondere baten 7.400 9.765 9.778 9.544 
Rente 0 0 0 0 
Totaal baten 58.400 54.805 50.909 50.713 
       
Lasten         
Kosten voorganger, gastsprekers en zangleiding 26.500 25.204 9.707 25.507 
Besteding samenkomsten en gemeentewerk 3.600 1.485 796 2.755 
Bijdrage ABC en zending 3.400 3.882 3.458 4.293 
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 29.560 29.262 29.092 29.652 
Reservering gemeente opbouw 200 603 541,31 0 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en 
rente 400 300 769 526 
Totaal lasten 63.660 60.736 44.363 62.733 
          
Resultaat (baten - lasten) -5.260 -5.931 6.546 -12.020 

 
 
Toelichting 
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het 
werk van de gemeente waartoe zij behoren. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt 
besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de voorganger, de huur van het 
gebouw/samenkomstruimte en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.  
Onder gemeente-opbouw zijn opgenomen de kosten voor de geestelijke verzorging. 
 
De financiële controlecommissie heeft tot taak de boeken van de gemeente te controleren en 
brengt jaarlijks verslag uit van haar bevindingen aan de ledenvergadering. De commissie bestaat 
uit twee leden, die gekozen worden voor een periode van drie jaren en volgens rooster aftreden. 
Leden van deze commissie mogen geen deel uitmaken van de raad, noch familie zijn van de 
penningmeester. De leden van deze commissie worden op voorstel van de raad door de 
ledenvergadering benoemd. (conform Huishoudelijk Reglement) 


