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Standaardformulier 
publicatieplicht 
Kerkgenootschappen

! 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 (**)

Vrije Baptistengemeente Groningen / De Stadskerk

0 1 1 5 5 5 7 9

Friesestraatweg 221, 9743 AE Groningen

0 5 0 5 2 7 1 9 0 2

info@destadskerk.nl

www.destadskerk.nl

8 0 6 6 8 4 8 3 5

Unie-ABC

Nederland

9

8 0 0

Het bestuur bestaat uit de raad van opzieners en pastorale oudsten. Eén van de 
opzieners heeft de functie van 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/ 
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! 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?

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). 

Het beleid van De Stadskerk is neergelegd in het realiseren van de hiervoor 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 Unie-ABC in art. 3 van de Statuten.

De inkomsten worden verkregen uit (periodieke) bijdragen van leden en gasten en 
daarnaast uit collectes die worden gehouden tijdens de kerkdiensten.
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! 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.

De inkomsten zijn nodig ter dekking van de kosten van de medewerkers, het gebouw 
en de overige kosten. Er is een kleine reserve, bedoeld om tegenvallers op te vangen. 
De liquide middelen staan op betaal- en spaarrekeningen. Er worden geen middelen 
als belegging aangehouden.

Zie ook: https://www.destadskerk.nl/missie-en-visie/  Open

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 12 in loondienst (9,0 fte) en is er één 
als voorganger werkzaam als 'pseudo zelfstandige'.

De Stadskerk heeft in het jaar 2021/2022 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 de link hieronder.

https://www.destadskerk.nl/de-stadskerk-voor-iedereen/ Open
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" 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 ! " 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.
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In het seizoen 2021/2022 waren de inkomsten lager en de kosten hoger ten opzichte 
van het jaar ervoor. Corona heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. Door minder 
kerkbezoek daalden de collecte-inkomsten en doordat de activiteiten weer op gang 
kwamen stegen de kosten. 
Per saldo heeft dit geleid tot een negatief resultaat in het seizoen 2021/2022. 
 
De begroting laat voor het seizoen 2022/2023 een hoger bedrag aan baten zien dan 
dat er in het jaar ervoor is gerealiseerd. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat 
er weer normale kerkdiensten kunnen plaatsvinden en daarmee de inkomsten zullen 
stijgen. 
Door gestegen energielasten en inflatie zullen de kosten zullen ook toenemen. Omdat 
er met een goed energiebeleid bespaard wordt op het verbruik van energie, is de 
verwachting dat de stijging van de gebouwgebonden kosten beperkt blijft.

Open


