ANBI informatie De Stadskerk (VBG)
A. Algemene gegevens
Officiële naam: Vrije Baptistengemeente Groningen (VBG)
De VBG is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC
Gemeenten Nederland)
Rechtsvorm:
De gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2
van het Burgerlijk Wetboek en is zodanig erkend naar Nederlands recht.
RSIN: 806684835
Contactgegevens (hoofdlocatie):
De Stadskerk
Friesestraatweg 221
9743 AE Groningen
050-5271902
KvK: 01155579
BTW: NL8066.84.835.B01
Email: info@destadskerk.nl
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit de raad van opzieners en pastorale oudsten. Van de opzieners zijn er twee
ook voorganger. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door één voorganger (die ook opziener is) en
twee pastors.
Zie ook: https://www.destadskerk.nl/raad-van-opzieners/
C. Doelstelling en visie
Het doel van de gemeente is om Gods liefde te ontvangen, te beantwoorden en door te geven, het
doel is gebaseerd op het Grote Gebod (Mattheus 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheus 28:19).
D. Beleidsplan
Het beleid van De Stadskerk is neergelegd in het realiseren van de hiervoor onder C genoemde
doelstelling door middel van de beleidsplannen die voor de diverse bedieningen zijn ontwikkeld.
Daarbij hebben we alle generaties voor ogen (van baby tot ouden van dagen) en zijn we niet alleen
kerk op zondag maar ook volop door de week.
Het door De Stadskerk te voeren beleid, zoals hiervoor is geformuleerd vindt plaats in verbondenheid
met de doelstelling zoals die door ABC Gemeenten is geformuleerd in art. 3 van de Statuten van ABC
Gemeenten

E. Beloningsbeleid
De Stadskerk beloont haar medewerkers via een vastgestelde salaristabel met verschillende schalen
en periodieken. Het salaris wordt jaarlijks geïndexeerd. Van de 13 (deels parttime) betaalde
medewerkers zijn er 11 in loondienst (9,65 fte) en zijn er twee als pseudo zelfstandige verbonden aan
de gemeente.
F. Verslag activiteiten
De Stadskerk heeft over het jaar 2020 activiteiten ontwikkeld die dienstbaar waren om de
doelstelling zoals vastgesteld in de statuten van de Vrije Baptistengemeente Groningen (De
Stadskerk). Deze werd gerealiseerd en inhoud gegeven in de geformuleerde missie en visie van de
gemeente. Ook werden activiteiten ontwikkeld voor de realisatie van de doelen geformuleerd in de
verschillende beleidsplannen van de afzonderlijke bedieningen. Een indruk van een deel van deze
activiteiten is te krijgen via:
https://www.destadskerk.nl/de-stadskerk-voor-iedereen/

G. Voorgenomen bestedingen / begroting
De financiële inkomsten van de gemeente komen voornamelijk uit collectes tijdens kerkdiensten en
bijdragen van gemeenteleden en gasten.
De begroting van de inkomsten en uitgaven voor het kerkelijk jaar 2020-‘21 is hieronder opgenomen.
Het kerkelijk jaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. De begroting is opgesteld per onderdeel of doelgroep.
Per onderdeel is een pastor of doelgroepleider verantwoordelijk voor het budget. Vaak zijn er
meerdere taakgroepleiders die een deelbudget onder zich hebben. De budgetverantwoordelijken
ontvangen maandelijks een rapportage met de gerealiseerde uitgaven ten opzichte van hun budget.

H. Resultatenrekening
Hieronder is het financiële jaaroverzicht weergegeven over de periode 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.

Toelichting:
Het saldo van de inkomsten minus de uitgaven is € 16.855 positief. De gerealiseerde inkomsten
waren lager dan begroot maar omdat er ook minder is uitgeven, eindigt het jaar met een positief
resultaat. Door Corona hebben er in de laatste maanden van het jaar geen fysieke diensten
plaatsgevonden en werd de verhuur stilgezet. Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een negatief
resultaat.
De financiële positie van de kerk is verder verbeterd. Het positieve resultaat versterkt het eigen
vermogen. Er zijn geen langlopende schulden bij externe partijen.
De gemeente huurt de kerk van de Stichting de Stadskerk die het gebouw in eigendom heeft.

