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De Ontmoeting is sinds september 2017 een zelfstandige kerkelijke gemeente en voortgekomen uit de
Baptistengemeente Op Doortocht te Ede. De gemeente maakt deel uit van de Unie-ABC in Nederland
en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. In dat kader heeft de Unie-ABC een zogenaamde groepsbeschikking waar het gaat om de
erkenning als Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI). De Ontmoeting valt onder deze
groepsbeschikking.
De gemeente staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 81077289.
1. De Ontmoeting
De Unie-ABC heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn
aangewezen als ANBI.
2. RSIN nummer van de gemeente
Het RSIN-nummer van de gemeente is 002690615.
3. Contactgegevens
De contactgegevens van de gemeente zijn
• Postadres:
Uiverweide 44
6708 LD Wageningen
• website: ontmoetingwageningen.nl
4. Bestuurssamenstelling
De gemeente wordt geleid door een bestuur momenteel bestaande uit 3 leden. Dit bestuur wordt in haar
werkzaamheden ondersteund door het secretariaat en de penningmeester.
5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen
De hoofdlijnen van het beleidsplan
• De gemeente richt zich op het bekend maken van het goede nieuws over Jezus Christus in woord
en daad. Daartoe organiseert zij wekelijks samenkomsten op zondag en diverse open bijeenkomsten
door de week, gericht op de buurt en stad.
• Voor diegenen die deelnemen aan het gemeenteleven organiseert de gemeente vele activiteiten die
tot doel hebben God te eren, te groeien in het geloof en om te zien naar de medemens in en buiten
onze gemeente.
6. Beloningsbeleid
De voorganger ontvangt een vergoeding voor verrichtte werkzaamheden, waarbij de richtlijnen van de
Unie richtinggevend zijn. Daarnaast ontvangen sprekers een vergoeding.
7. Verslag van de activiteiten van de gemeente
In de loop van vorig jaar is geconstateerd dat het werken in groepen niet meer werkte. Daarom is
besloten om alle activiteiten te stoppen en in feite de gemeente op te heffen. Een deel van de gemeente
is echter doorgegaan en een nieuwe weg ingeslagen.
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8. Financiële verantwoording

de Ontmoeting
Lasten details
Betaalde werkers
Huur zaal bijeenkomsten
Kosten activiteiten

Totale kosten

Inkomsten details
Bijdrage algemeen

Jaar 2021
Begroting 2021

Realiteit 2021

Begroting 2022

15.200

14.851

8.100

200

1.400

3.900

1.035

2.739

940

16.435

18.990

12.940

Begroting 2021

Realiteit 2021

Begroting 2022

12.900

15.830

15.480

0

0

0

Totale inkomsten

12.900

15.830

15.480

Resultaat

-3.535

-3.160

2.540

Rente

Door de omstandigheden rond Covid en het opnieuw beginnen van de gemeente is er een grote
onzekerheid over hoe een en ander zich gaat ontwikkelen.

