
ANBI 
Baptistengemeente de Ark is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaand vindt 
u een overzicht van onze ANBI gegevens. 
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 A. Algemene gegevens 
 
Naam:  
Baptistengemeente de Ark te Assen 
 
De Baptistengemeente te Assen is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA 
Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland) 
ABC: 302832690011  
RSIN : 806375814 
 
Contactgegevens: 
Adres: J.C. van Markenstraat 25, 9403 AR ASSEN 
Telefoon: 0592 404 293 
Internet: http://www.bgdeark.nl 
E-mailadres: info@bgdeark.nl 
 
Bezoekadres zondagochtend: 
J.C. van Markenstraat 25 
9403 AR ASSEN 
 

B. Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad van oudsten. In onze gemeente telt de 
raad vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De raad is 
verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. 

 
C. Doelstelling en visie  
 
Missie: 
Jezus Christus ontmoeten, erkennen en Hem bekendmaken. 
 
Visie: 
Wij zijn als gemeente van Jezus Christus een warm en gastvrij gezin van God. 
De heilige Geest leidt ons om: 
• God alle eer te geven; 
• naar Gods Woord te leven; 
• in liefde voor elkaar te zorgen; 
• met al onze gaven en talenten te dienen. 
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D. Beleidsplan 
 
De gemeente de Ark heeft voor het seizoen 2021-2022 de volgende doelen gesteld: 
Discipelschap: discipelen maken en geestelijk groeien 

Missionair: onze omgeving bereiken met het evangelie 

Zorg: groeien in relaties en investeren in mensen 

Eenvoud: snoeien om te groeien 

Rust: focus op onze prioriteiten 

Huis op orde: middelen inzetten op prioriteiten 
Verbindend leiderschap: bruggen bouwen en communicatie 
 
 
Zie voor de visie van de landelijke organisatie:  
https://www.abcgemeenten.nl/over-abc/lokaal-tot-internationaal/ 
 
 

E. Beloningsbeleid 
 
Er is een medewerker voor pastorale zaken en een muziekcoach voor de erediensten die tevens 
ondersteuning biedt bij jeugd- en kinderwerk. Beiden ontvangen hiervoor een vergoeding. Tevens 
ontvangen externe sprekers voor de eredienst en externe leraars voor studie avonden hiervoor 
een vergoeding. Verder zijn alle taken in de gemeente op basis van vrijwilligerswerk. Eventueel 
gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden gedeclareerd. 

 
F. Activiteiten 
 
Om haar missie en visie vorm te geven kent de Ark de volgende kernactiviteiten: 
- zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop en avondmaal 
- huiskringen voor onderlinge zorg, delen en ontmoeting 

- cursussen en onderwijsavonden 

- kringen en evenementen voor jongeren 

- zondagsschool voor kinderen 

- pastorale zorg 

- zending en het ondersteunen van zendelingen 

- diaconale hulp 

- gebedsbijeenkomsten 

 
Gezien de huidige situatie rondom het coronavirus vinden bovenstaande activiteiten op een 
andere wijze plaats dan voorheen. Voor een aantal activiteiten, zoals de zondagse dienst, is een 
online oplossing gevonden, maar vele andere activiteiten worden eenvoudigweg geannuleerd.  
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G. Voorgenomen bestedingen met toelichting 

Onderstaand de begroting 2021-2022 op hoofdlijnen: 

Baten Begroot

2021-2022
Vrijwillige bijdragen € 145.000

Collecten € 12.000

Overig € 11.604

€ 168.604

Lasten Begroot

2021-2022
Activiteiten 9.350€                            

Communicatie 3.515€                            

Erediensten 35.550€                         

Gebouwen 28.700€                         

Kinder- en jeugdwerk 27.579€                         

Onderwijs 4.500€                            

Techniek 14.232€                         

Welzijn 31.050€                         

Zending 16.500€                         

Overig 11.500€                         

Subtotaal 182.476€                       

Resultaat -13.872€                        

168.604€                        

Vrijwillige bijdragen en Collecten:  
De gemeente is financieel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten die 
worden gegeven door de leden en vrienden. Overige baten komen bijvoorbeeld tot stand door 
eigen bijdragen van deelnemers aan de diverse activiteiten.  
 
Activiteiten: 
Het betreft hier aanvullende activiteiten buiten de reguliere activiteiten om, zoals bijvoorbeeld de 
organisatie van de Kerstnachtdienst. 
 
Communicatie: 
Beheer van de webiste en app. 
 
Erediensten & Techniek: 
Elke zondag worden er 2 diensten gehouden. Ten behoeve van deze diensten is sprake van 
personele kosten (gastsprekers en artiesten) en materiele kosten (bijvoorbeeld instrumenten, 
techniek, decor). 
 
Onderwijs: 
Diverse Bijbelstudies waar vaak externen voor worden ingehuurd. 
 
Welzijn: 
Hieronder valt pastorale ondersteuning en diaconie. 
 
Zending:  
Vanuit de Ark worden er 5 zendelingen ondersteund met een vaste bijdrage. 



Overig: 
Hieronder vallen onder andere uitgaven voor: 
 - Bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld rondom Kerst) 
 - Diverse algemene kosten (verzekeringen, energie etc.) 

H. Verkorte staat van baten en lasten  

Onderstaand de jaarrekening 2020-2021 op hoofdlijnen: 

Baten Realisatie

2020-2021

Vrijwillige bijdragen € 148.102

Collecten € 8.980

Overig € 4.011

€ 161.094

Lasten Realisatie

2020-2021
Activiteiten 4.838€                              

Communicatie 3.002€                              

Erediensten 50.200€                            

Gebouwen 31.652€                            

Kinder- en jeugdwerk 9.887€                              

Onderwijs 240€                                 

Welzijn 35.170€                           

Zending 16.246€                           

Overig 8.477€                             

Subtotaal 159.712€                          

Resultaat 1.382€                              

161.094€                           

Balans per 30 juni 2021 

 

Activa 30-6-2021

Gebouwen en inventaris 175.001€  

Tegoeden 5.407€      

Geldmiddelen 164.731€  

345.140€  

Passiva 30-6-2021

Algemene reserve 285.792€  

Bestemmingsreserve 51.500€    

Overlopende passiva 7.848€      

345.140€   


