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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.



04 van 04

2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	20_ML: Bestuurssamenstelling
De interim-stuurgroep bestaat uit 10 (later 9) personen + een gemeenteopbouwwerker als adviseur. Formeel zijn 4 mannelijke leden van de interim-stuurgroep tevens raadslid in de zin van artikel 10 van onze Statuten. 

	8: Nederland
	9_A4: 1
	10_A4: 100
	0: Baptistengemeente Siloam Ede
	5: www.siloam-ede.nl/
	7: Unie van Baptisten-gemeenten in Nederland
	2: Sint Hubertus 328, 6713JK Ede
	4_EM: penningmeester@siloam-ede.nl
	1_KVK: 76453979
	3_TEL: 
	6_RSIN: 823462341
	21_ML: Doel van de gemeente: 
De gemeente heeft als doel de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk van God, opdat mensen zich met God laten verzoenen, Jezus Christus toegewijd gaan navolgen en zich laten vervullen door de Heilige Geest. De gemeente streeft ernaar om een inspirerende en gastvrije gemeenschap van christenen te zijn: een gemeenschap die het doel in onderlinge solidariteit en opofferingsgezindheid uitleeft en vóórleeft. De gemeente streeft naar groei in geloof en liefde voor God, de naaste en de schepping, opdat zowel in het persoonlijke als in het gemeenschappelijke leven de genade en vrede van God beleefd worden. 
	23_ML: Regulier onderdeel van het functioneren als gemeente is en blijft:
Elke zondag is er een kerkelijke viering. Velen werken hieraan mee: gastsprekers, samenkomstleiders, muzikanten, geluids- en beeldtechniek, kosters en koffieschenkers, welkomstteam, gebedsteam e.d. 
 In het seizoen 2021-2022 zijn er een aantal samenkomsten geweest waarin mensen gedoopt zijn (6 dopelingen, die daarmee tevens lid werden van de gemeente) en waarin wij verschillende kinderen hebben opgedragen met een zegengebed.
 Onderlinge zorg, zowel pastoraal als diaconaal: hiervoor zijn pastorale structuren aanwezig.
 Huiskringen en gebedstrio’s, die tweewekelijks of met een andere regelmaat samenkomen: hier vindt Bijbelstudie en het onderlinge omzien naar elkaar plaats.
 Elk seizoen wordt gewerkt met een jaarthema. Onder die vlag wordt er samenhangend aandacht besteed aan een thema (in prediking, bijbelstudie, gesprek). In 2020-2021 was het thema ‘Dichter bij het vuur’, in 2021-2022 is het thema ‘Siloam: bron van levend water’. 
• Kinderwerk: elke zondag zijn er afzonderlijke samenkomsten van het kinderwerk.
• Jeugdwerk (12+, 15+ en 18+): meerdere keren per maand komt de jeugd bij elkaar in celgroepen voor bijbelstudie en maandelijks in een soos. 
• Missionair werk: de gemeente ondersteunt een aantal missionaire werkers. In het najaar van 2021 is een evaluatie van het missionair werk gestart – dat heeft geleid tot een herijking en herziening van het missionair beleid in 2022.  
• Onderlinge communicatie vindt mede plaats door het tweewekelijks uitbrengen van een uitgebreid mededelingenblad Siloamnieuws. 
• In december 2021 is het beroepingsproces voor een nieuwe voorganger in gang gezet. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van een beroep op ds. Harm Jut (wiens huidige gemeente is de Baptistengemeente Dordrecht) op 19 mei 2022. Hij heeft het beroep aangenomen. 

	24_ML: Via Vrijwilligebijdragen van de leden en vrienden, alsmede door de collectes tijdens de wekelijkse diensten.
	26_ML: Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker of gemeenteopbouwwerker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Leden van de interim-stuurgroep en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

	25_ML: De verkregen inkomsten worden gebruikt voor het betalen van een eigen voorganger, het huren van een kerkgebouw, het bijdragen aan missionaire werkers, kosten voor "gemeente zijn", contributies aan de alndelijke organisatie, kosten voor communicatie en beheer en kosten samenhangend met de eigen samenkomsten.

Een relatief beperkt vermogen wordt aangehouden op een spaarrekening bij de bank.
	26: 
	_MLT: www.siloam-ede.nl/anbi
	knop: 

	27_ML:  Regulier onderdeel van het functioneren als gemeente is en blijft:
 Elke zondag is er een kerkelijke viering. Velen werken hieraan mee: gastsprekers, samenkomstleiders, muzikanten, geluids- en beeldtechniek, kosters en koffieschenkers, welkomstteam, gebedsteam e.d. 
 In het seizoen 2021-2022 zijn er een aantal samenkomsten geweest waarin mensen gedoopt zijn (6 dopelingen, die daarmee tevens lid werden van de gemeente) en waarin wij verschillende kinderen hebben opgedragen met een zegengebed.
 Onderlinge zorg, zowel pastoraal als diaconaal: hiervoor zijn pastorale structuren aanwezig.
 Huiskringen en gebedstrio’s, die tweewekelijks of met een andere regelmaat samenkomen: hier vindt Bijbelstudie en het onderlinge omzien naar elkaar plaats.
Elk seizoen wordt gewerkt met een jaarthema. Onder die vlag wordt er samenhangend aandacht besteed aan een thema (in prediking, bijbelstudie, gesprek). In 2020-2021 was het thema ‘Dichter bij het vuur’, in 2021-2022 is het thema ‘Siloam: bron van levend water’. 
Kinderwerk: elke zondag zijn er afzonderlijke samenkomsten van het kinderwerk.
 Jeugdwerk (12+, 15+ en 18+): meerdere keren per maand komt de jeugd bij elkaar in celgroepen voor bijbelstudie en maandelijks in een soos. 
 Missionair werk: de gemeente ondersteunt een aantal missionaire werkers. In het najaar van 2021 is een evaluatie van het missionair werk gestart – dat heeft geleid tot een herijking en herziening van het missionair beleid in 2022.  
• Onderlinge communicatie vindt mede plaats door het tweewekelijks uitbrengen van een uitgebreid mededelingenblad Siloamnieuws. 
• In december 2021 is het beroepingsproces voor een nieuwe voorganger in gang gezet. Dit heeft geresulteerd in het uitbrengen van een beroep op ds. Harm Jut (wiens huidige gemeente is de Baptistengemeente Dordrecht) op 19 mei 2022. Hij heeft het beroep aangenomen. 

	27: 
	_MLT: www.siloam-ede.nl/anbi
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 10
	2_A7: 124301
	3_A7: 0
	4_A7: 124311
	5_A7: 30073
	6_A7: 30684
	7_A7: 7809
	8_A7: 32424
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 1531
	12_A7: 102521
	13_A7: 21790

	0_JR: 2021
	2: 
	1_A7: 10
	2_A7: 135443
	3_A7: 0
	4_A7: 135453
	5_A7: 33792
	6_A7: 31325
	7_A7: 8307
	8_A7: 31508
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 651
	12_A7: 105583
	13_A7: 29870

	3: 
	1_A7: 0
	2_A7: 106500
	3_A7: 0
	4_A7: 106500
	5_A7: 64300
	6_A7: 16600
	7_A7: 5550
	8_A7: 34900
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 3650
	12_A7: 125000
	13_A7: -18500

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	JV: 
	_MLT: www.siloam-ede.nl/anbi
	knop: 

	4_ML: In de jaren 2020 en 2021 was er een aardig positief resultaat, dit was het gevolg van de vacante positie van voorganger. De begroting voor 2022 gaat uit van invulling van de vacature en toont a.g.v. een verminderd aantal leden en lagere gemiddelde bijdragen vooralsnog een tekort. Er zal een actie onder de bestaande leden en vrienden worden gehouden om hun vrijwillige bijdragen te verhogen. De bestedingen aan kerkdiensten zijn lager begroot in 2022 omdat er mindern externe sprekers zullen zijn agv het hebben van een eigen voorganger. De overige kosten lopen grotendeels in de pas met voorgaande jaren. Alleen de lasten beheer lopen op agv de introductie van een kerk-app. Het ligt in de bedoeling om begroting 2023 weer met een, bescheiden, positief resultaat te tonen.



