ANBI-informatie
1. Naam van het kerkgenootschap
Vrije Baptistengemeente Emmen (VBE).
2. RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
Het RSIN is: 823507609
3. Contactgegevens:
Naam ANBI
Telefoonnummer
RSIN
Website adres
E-mail
Adres kantoor

Vrije Baptistengemeente Emmen
0591-562702
823507609
www.vbemmen.nl
info@vbemmen.nl
Handelsweg 14, Emmen

4. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit Oudsten(5) en Diakenen(9). De samenstelling van deze twee
groepen varieert. De Oudsten richten zich op pastorale zorg en toerusting en de
Diakenen richten zich op de organisatorische kant van de gemeente. Uit de groep
Oudsten komt de voorzitter en secretaris van de gemeente voort. Voorzitter is Henk
Venema, Geert Schimmel is secretaris van de gemeente.
5. Beleidsplan
Het beleid van de VBE staat beschreven in het visie document “Visie 2018-2022”.
6. Beloningsbeleid
Bij de VBE zijn een voorganger, zorgpastor, jongerenpastor en onderwijspastor
werkzaam. Het beloningsbeleid is vastgesteld op individuele basis. Bestuursleden en
overige vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
7. Doelstelling van de instelling
Het kerkgenootschap stelt zich het brengen van en verbreiden van het evangelie van
Jezus Christus als doel.
8. Verslag van de activiteiten Gerealiseerde doelen:
a. Begin 2019 hebben een prachtige maand van gebed gehad, wat de
gemeente samenbond en passie gaf om God te zoeken.
b. Vanwege Bijbel studies en relevante onderwerpen zijn 2 periodes gehouden
binnen het Leerhuis.
c. We hadden drie prachtige kerstnachtdiensten in 2018 in het Fletcher waar
we 2000 mensen hebben bereikt met het evangelie.
d. Dit jaar zijn we begonnen om de kringen verder te ontwikkelen in de regios
met de daarbij per regio 1 herdersechtpaar.
e. In het afgelopen jaar hebben vele nieuwe mensen onze kerk bezocht en
groeien we gestaag. We willen een toevlucht zijn voor ieder die op zoek is
naar God.
f. De dubbele diensten waar we in 2015 mee zijn begonnen zijn in 2018
gecontinueerd.
g. We hebben 4 keer een Alpha cursus gestart waar mensen naar toe gaan die
meer willen weten over de kernwaarden van het geloof.
h. Afgelopen jaar hebben we 42 mensen mogen toevoegen tot de gemeenschap
van de VBE. Hiervan waren 25 dopelingen en 17 toetreders. We hebben nu
408 leden (1 Juni 2019)

9. Financiële verantwoording met toelichting: Verlies- en winstrekening

Het resultaat over het jaar 2017-2018 was bijna € 15.000 positief. Zowel de werkelijke
inkomsten als de werkelijke uitgaven waren lager dan begroot. Het resultaat werd
toegevoegd aan het eigen vermogen van de VBE.

10. Beknopt overzicht van voorgenomen besteding met toelichting daarop
De verwachte besteding en begroting sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen
over de voorgaande jaren. Het bestuurlijk werk vertoont een grote mate van
continuïteit; bestuursleden verrichten hun werkzaamheden, activiteiten vinden plaats
zoals hiervoor opgesomd onder punt 8. In de kolom begroting 2018 in het overzicht
onder 9. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

