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Contact 

Postadres: Hoveniersweg 1 9502 BW Stadskanaal 

Kantooradres: Hoveniersweg 1 9502 BW Stadskanaal 

E-mail: groningen@brunstadchristianchurch.nl  

 

Website: brunstadchristianchurch.nl/Groningen 

 

Vastgesteld op de ledenvergadering op 27 november 2022 
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1. Inleiding 
 

BCC Groningen is een plaatselijke gemeente van de christelijke geloofs-

gemeenschap Brunstad Christian Church (BCC). BCC Groningen is georganiseerd 

als een zelfstandig Nederlands kerkgenootschap en wordt geregeerd door haar 

eigen kerkstatuut. BCC Groningen is lid van het nationale kerkverband BCC 

Nederland en treft voorbereidingen om het lidmaatschap van het internationale 

kerkverband, de BCC-federatie, aan te vragen. 

 

➢ Voor meer informatie over BCC Groningen zie: brunstadchristianchurch.nl/ 
Groningen  

➢ Voor meer informatie over BCC Nederland zie: brunstadchristianchurch.nl  

➢ Voor meer informatie over de BCC-federatie zie: bcc.no (Noors) of bcc.no/en 

(Engels) 

 

BCC Groningen, BCC Nederland en de onderstaande BCC-gemeenten vormen ten 

aanzien van de registratie als ANBI een groep, waarvoor een groepsbeschikking is 

aangevraagd. 

 

Naam Vestigingsplaats KvK RSIN 

Nationaal 

BCC Nederland Almelo 87865149 864430371 

Lokaal 

BCC Twente Almelo 87896303 864440509 

BCC Groningen Stadskanaal 87865092 864430322 

BCC West-Nederland Zuidschermer 87902257 864442750 

BCC Gelderland Terwolde 87895862 864440418 
 

Figuur 1.1 BCC-gemeenten Nederland 

 

Leeswijzer 

Dit beleidsplan is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op het ontstaan, de 

grondslag en doelstelling van BCC Groningen. Hoofdstuk 3 bespreekt vervolgens de 

inrichting van de organisatie. In hoofdstuk 4 komen de verschillende 

beleidsterreinen aan de orde, waarbij voor elk beleidsterrein de focus wordt 

beschreven voor het komende beleidsjaar. Hoofdstuk 5 behandelt ten slotte de 

financiële aspecten van de werving tot besteding van gelden.  
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2. Ontstaan, grondslag en doelstelling BCC Groningen 
 

BCC Groningen heeft dezelfde geloofsgrondslag en leer als de BCC-federatie. De 

geloofsgrondslag van de BCC-federatie ligt verankerd in de Bijbel als de Heilige 

Schrift, ingegeven door inspiratie van God, die alles bevat wat de mens nodig heeft 

voor zijn verlossing, met de Bijbel als gezaghebbende basis.  

 

Wij geloven in God de Vader, de Almachtige en schepper van hemel en aarde. Wij 

geloven in Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon, geboren uit de Vader aan de 

oorsprong van alle tijden, verwekt door de Heilige Geest en ter wereld gebracht 

door de maagd Maria. Wij geloven dat de Trooster, de Heilige Geest, ons alles zal 

leren en te binnen brengen wat Jezus ons heeft bevolen. We onderschrijven de 

apostolische en Niceaanse geloofsbelijdenis. 

 

De geloofsgrondslag van de BCC-federatie is verder gebaseerd op de leer, de 

waarden en de christelijke inhoud waar Johan O. Smith voor stond, in de eerste 

plaats zoals het naar voren komt in zijn artikelen in het blad Skjulte Skatter, zijn 

nagelaten brieven en zijn boeken die gepubliceerd zijn bij Stiftelsen Skjulte Skatters 

Forlag. De geloofsgrondslag van de BCC-federatie wordt beschreven in 

"Trosgrunnlag - Brunstad Christian Church", gepubliceerd door de geestelijke 

leiding van de BCC-federatie. De geloofsgemeenschap is in Nederland in 1959 

ontstaan. 

 

a. Statutaire doelstelling 
De grondslag en het doel van BCC Groningen zijn in haar statuut als volgt verwoord: 

• Het christelijk geloof overeenkomstig de grondslag van de BCC-federatie te 

bevorderen onder alle mensen en hen die dat willen te leren om zich te 

houden aan wat Jezus heeft bevolen; 

• De randvoorwaarden en de reputatie van het christendom in de samenleving 

bevorderen; 

• Andere christelijke gemeenten die hun activiteiten baseren op de grondslag 

van de BCC-federatie te versterken en te ondersteunen; 

• Andere lidorganisaties van de BCC-federatie te versterken en te 

ondersteunen. 

 

b. Enkele belangrijke (statutaire) bepalingen 
 

Afwezigheid van winstoogmerk 

BCC Groningen heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt zowel uit de statuten als de 

feitelijke werkzaamheden. Indien en voor zover BCC Groningen met bepaalde 

activiteiten opbrengsten realiseert, zullen deze overeenkomstig de doelstelling 

worden besteed. 

 

Zeggenschap 

Er is geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon die zelfstandig over het 

vermogen van BCC Groningen kan beschikken. Dit is als zodanig geborgd in de 

statuten. Hierin is vastgelegd dat het hoogste orgaan van BCC Groningen inzake 

alle bestuurlijke en vermogensrechtelijke aangelegenheden de ledenvergadering is. 
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Beloning bestuurders en inzet vrijwilligers 

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten.  

 

De activiteiten van BCC Groningen worden verder mogelijk gemaakt door de grote 

inzet van vrijwilligers. Zonder de inzet van deze vrijwilligers is de uitvoering van 

een groot aantal algemeen nut beogende activiteiten niet mogelijk.  

 

Bestemming liquidatiesaldo bij opheffing 

De jaarvergadering van BCC Groningen is bevoegd te besluiten tot ontbinding van 

het kerkgenootschap. BCC Groningen zal na haar ontbinding blijven voortbestaan 

voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De statuten van BCC 

Groningen bepalen dat een eventueel batig liquidatiesaldo van het kerkgenootschap 

zal toekomen aan een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in artikel 5b 

Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats komende 

regeling met een soortgelijke doelstelling als BCC Groningen.  
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3. Organisatie  
 

De basis van BCC ligt bij de plaatselijke gemeenten. De leden vormen samen een 

gemeente. Iedereen die woonachtig is in het Koninkrijk der Nederlanden of in België 

en die de grondslag en doelstellingen van BCC Groningen ondersteunt en belijdt 

kan lid worden. Leden hebben stemrecht in de ledenvergadering, bijvoorbeeld 

wanneer er nieuwe bestuursleden van BCC Groningen gekozen moeten worden. 

 

BCC Groningen heeft een voorganger en één of meer mededienaren (samen: de 

oudsten). De voorganger wordt door BCC Groningen aangesteld volgens Bijbels 

model. De voorganger is verantwoordelijk voor de pastorale zorg voor de leden van 

BCC Groningen en voor het beheer van de leer van de gemeente. De voorganger is 

ook verantwoordelijk voor de evenementen en de christelijke inhoud van de 

gemeente. Vanuit deze verantwoordelijkheid stelt de voorganger de personen aan 

die leidinggeven aan de geestelijk inhoudelijke activiteiten zoals 

jeugdsamenkomsten, kindersamenkomsten en Bijbelonderricht. 

 

Alle zaken die niet vallen onder het verantwoordelijkheidsgebied van de 

voorgangers, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en de 

ledenvergadering. Het bestuur wordt gevormd door leden van BCC Groningen en 

wordt gekozen door de ledenvergadering. Het bestuur maakt onderling nadere 

afspraken over de taakverdeling en wijst binnen een bestuur in ieder geval een 

voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het bestuur mag zich laten bijstaan 

door commissies en budgethouders aan wie het bepaalde taken heeft gedelegeerd.  

 

De ledenvergadering is het hoogste orgaan op gebied van organisatorische, 

praktische en economische zaken. Ten minste twee keer per jaar is er een 

ledenvergadering, waarin alle stemgerechtigde leden stemmen over de ingebrachte 

voorstellen. De ledenvergadering stelt daarbij de kaders vast waarbinnen het 

bestuur uitvoering moet geven aan haar statutaire- en beleidsmatige opdracht. De 

twee verplichte ledenvergaderingen worden zo gepland dat voor eind juni van elk 

jaar de jaarrekening en het jaarverslag behandeld is en voor eind november de 

begroting. 

 

De plaatselijke gemeente regelt in principe zoveel mogelijk zelf, met behulp van de 

afspraken die de plaatselijke gemeenten gezamenlijk maken. Hiervoor is BCC 

Groningen lid van BCC Nederland, waar de plaatselijke gemeenten in Nederland 

middels vertegenwoordiging dergelijke gezamenlijke afspraken maken. BCC 

Nederland faciliteert en ondersteunt de plaatselijke gemeenten op die onderdelen 

waarover deze gezamenlijke afspraken gemaakt zijn.  

  



   

 

Beleidsplan BCC Groningen 

 
8 

4. Beleidsterreinen  
 

a. Bijeenkomsten en activiteiten 
 

Wie wij zijn 

BCC Groningen bestaat uit circa 300 personen woonachtig in Stadskanaal en 

omgeving. Wij hebben veel behoefte om samen te komen om zo gezamenlijk ons 

geloof te beleven. Naast onze samenkomsten, waar de Bijbelse boodschap wordt 

uitgedragen, is de onderlinge geloofsopbouw tussen leden en het op diverse 

manieren samen optrekken een onmisbaar deel van onze geloofsbeleving 

(Handelingen 2:41-47). Kinderen en jongeren zijn voor ons een extra belangrijke 

doelgroep. Ons gevarieerde activiteitenaanbod is erop gericht om hen goede 

ervaringen te laten opdoen in een positieve en veilige christelijke omgeving 

(Mattheüs 19:14).  

 

Onze locatie en gemeenteprogramma 

Onze gemeentelocatie aan Hoveniersweg 1 te Stadskanaal is ingericht voor het 

houden van samenkomsten voor de verschillende doelgroepen, met mogelijkheid 

voor streaming voor hen die de samenkomst vanuit huis willen volgen.  

 

BCC Groningen heeft een gevarieerd gemeenteprogramma en samenkomsten en 

activiteiten vinden zowel doordeweeks als in het weekend plaats. Zo zijn er 

erediensten en samenkomsten, zondagsschool, aanbidding en muziek, kinder-

zegening, doop van gelovigen, avondmaal, bijbelonderwijs en huwelijksinzegening. 

 

Nationale en internationale samenwerking 

Naast de plaatselijke bijeenkomsten werkt BCC Groningen ook samen met BCC 

Nederland en de bij BCC Nederland aangesloten leden en worden er ook nationale 

bijeenkomsten en diensten georganiseerd. Ook draagt BCC Groningen bij aan het 

mogelijk maken van de internationale conferenties van BCC. BCC Groningen ziet de 

(inter)nationale bijeenkomsten als wezenlijk onderdeel van de geloofsbeleving en 

het uitdragen van de christelijke boodschap – nationaal en internationaal (Hebreeën 

10:24-25). Naar behoefte en capaciteit draagt BCC Groningen bij aan (de inhoud 

van) deze bijeenkomsten en diensten (2 Korinthe 8 en 9). 

 

Zending dichtbij en ver weg 

Voor BCC Groningen is het zendingsbevel uit Mattheüs 28:19 actueel en levend: 

 

 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en 

van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 

acht te nemen.” 

 

De hiervoor beschreven activiteiten ziet BCC Groningen als belangrijk deel van de 

invulling van het zendingsbevel, “hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te 

nemen”. Dit is ook de basis voor de zendingsactiviteiten van BCC Groningen. 

Zending – ver weg en dichterbij – is belangrijk bij het vervullen van onze missie.  

BCC Groningen zet zich in om de randvoorwaarden en de reputatie van het 

christendom in de samenleving te bevorderen, zowel zelfstandig als in 

samenwerking met andere gemeenten en organisaties van BCC. 
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Het doel van alle activiteiten is dat ieder vrijwillig en uit eigen overtuiging kiest voor 

een leven met Jezus Christus. Vanuit dit persoonlijke geloof is de Bijbelse boodschap 

bepalend voor ons gedrag en de keuzes die wij maken in ons persoonlijk leven, ons 

gezinsleven, ons gemeenteleven en op onze plek in de maatschappij. Ons doel is 

dat vanuit deze persoonlijke overtuiging ieder zijn plek en taak binnen onze 

geloofsgemeenschap vindt en ontwikkelt. Jong en oud, ieder naar de mogelijkheden 

en bekwaamheden die hij of zij heeft. Dit uit zich in brede participatie en 

betrokkenheid bij ons gemeenteleven met haar activiteiten. 

 

Het voorgenomen jaarprogramma van 2023 is als bijlage toegevoegd. De begroting 

voor 2023 is hierop gebaseerd. Hieronder zullen de verschillende activiteiten die 

opgenomen zijn in het jaarprogramma nader worden toegelicht. 

 

Internationale BCC-conferenties 

De internationale conferenties die op Brunstad gehouden worden hebben de 

hoogste prioriteit in ons jaarprogramma. In grote lijnen bestaan BCC-conferenties 

uit de volgende onderdelen, die alle erop zijn gericht om de christelijke boodschap 

met elkaar te delen en te ondersteunen, met ingrediënten als verkondiging van 

Gods Woord, gebed, geestelijke liederen, persoonlijke getuigenissen en onderlinge 

gesprekken: 

• Samenkomsten voor iedereen 

• Jeugdsamenkomsten 

• Kindersamenkomsten 

• Samenkomsten voor senioren 

• Informatiebijeenkomsten 

• Gezamenlijke eetmomenten die het onderlinge gesprek over de 

christelijke boodschap faciliteren 

• Recreatieve activiteiten 

 

Op 5 van deze conferenties hopen we met een groot aantal leden vanuit BCC 

Groningen fysiek aanwezig te zijn. Dat zijn: 

• De zusterconferentie in maart  

• De pinksterconferentie  

• De zomerconferentie in augustus  

• De broederconferentie in november  

• De nieuwjaarsconferentie 2023/2024.  

 

Doordat de  kosten  van  de  BCC-conferenties onderdeel  zijn  van  de  begroting 

van  BCC Groningen, dragen  alle  leden  naar  vermogen  bij  op basis van de 

principes van het “givertjeneste model” waardoor het voor iedereen die wil mogelijk 

is om deel te nemen aan de BCC-conferenties. 
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De internationale conferenties waar we niet fysiek naartoe gaan zullen we (voor een 

deel) gezamenlijk via streaming meevolgen. Dit betreft:  

• De paasconferentie 

• De herfstconferentie in oktober 

• De adventsconferentie in begin december  

 

Per conferentie zal er een programma gemaakt worden dat naast het volgen van 

de uitzending ook lokale activiteiten en een gezamenlijke maaltijd kan bevatten. 

 

Gezinsdagen 

In 2023 staan ca. 12 gezinsdagen gepland. Dit zijn zondagochtendsamenkomsten 

voor de hele gemeente. Het programma ziet er meestal als volgt uit: 

 

Van 10:30 – 11:00 uur  Inloop met koffie/thee  

Van 11:00 – 12:30 uur  Samenkomst met gebed, woordverkondiging,  
    getuigenissen en samenzang  

Van 12:30 – ca. 15:00 uur  Gelegenheid om samen te eten en elkaar te spreken 

 

Tijdens de samenkomst is er meestal een apart programma voor de kinderen. Meer 

hierover staat beschreven onder het kopje kindersamenkomsten. Bij mooi weer 

wordt er veel gebruik gemaakt van ons buitenterrein, waar de kinderen kunnen 

spelen in de speeltuin, waar gesport kan worden en waar op het grote terras 

voldoende ruimte is om gezellig samen te zitten. 

 

In de loop van het jaar zijn er ook gezinsdagen met een wat uitgebreider 

programma zoals: 

• Doopdienst 

• Kinderen opdragen  

• Zangfeest 

• Seizoenstart 

• Seizoensafsluiting 

 

Bij een aantal uitgebreidere gezinsdagen zal ook een maaltijd worden verzorgd. 

 

Avondsamenkomsten 

In 2023 staan ca. 20 avondsamenkomsten gepland. Op de meeste zondagen dat er 

geen gezinsdag is, is er een avondsamenkomst voor iedereen ingepland. Deze 

samenkomsten bestaan net als de samenkomsten tijdens de gezinsdag uit gebed, 

woordverkondiging, getuigenissen en samenzang. Deze samenkomsten starten om 

19:00 uur en duren tot ca. 20:30 uur, waarna er gelegenheid is om elkaar te 

spreken. Een aantal keren per jaar is er een broeder- of een zustersamenkomst. 

Eén keer per jaar wordt er tijdens een avondsamenkomst avondmaal gevierd. 

 

Jeugdsamenkomsten 

In 2023 staan ca. 33 jeugdsamenkomsten gepland. De jeugdsamenkomsten zijn 

voor de leeftijdsgroep van 12 t/m 35 jaar en worden in BCC Groningen door ca. 100 

personen regelmatig bezocht. Deze samenkomsten starten om 19:30 uur en duren 

tot ca. 20:30 uur. Na de jeugdsamenkomsten is er vaak een aanvullend programma 

met sport, spel en andere activiteiten. Vaak wordt op deze avonden ook voor wat 

catering gezorgd. 



   

 

Beleidsplan BCC Groningen 

 
11 

Kindersamenkomsten en -activiteiten 

In 2023 staan ca. 25 kindersamenkomsten gepland. De kindersamenkomsten 

worden gehouden voor 3 leeftijdscategorieën: 

• 3 t/m 5 jaar: Juniors 

• 6 t/m 8 jaar: Explorers I 

• 9 t/m 11 jaar: Explorers II 

 

Met deze leeftijdscategorieën sluiten we aan bij en maken we gebruik van materiaal 

van het internationale kinderwerk van de BCC-federatie. Het doel is om de Bijbelse 

boodschap over Jezus en de geloofshelden te vertellen aan de kinderen op hun 

eigen niveau. De kindersamenkomsten worden op de zondagochtenden gehouden 

en starten om 11:00 uur en duren tot ca. 11:45 uur. In BCC Groningen zijn ca. 70 

kinderen die de kindersamenkomsten bezoeken en zij worden begeleid door ca. 25 

mentoren. 

 

Naast de reguliere kindersamenkomsten houden we rekening met de volgende 

aanvullende programmaonderdelen voor de kinderen: 

• 3 opblijfavonden in de schoolvakanties 

• 3 ‘Explorersdagen’; Deze dagen doen we mee aan een internationaal 

programma dat deels wordt voorbereid vanuit de BCC-federatie  

 

Activiteiten voor ‘Tweens’ 

Voor kinderen van ca. 12 jaar oud is er een apart programma dat hen helpt om zich 

voor te bereiden op de jeugdtijd en het gaan naar de middelbare school. Voor het 

jaar 2023 houden we rekening met: 

• 12 Tweens-avonden  

• 6 Tweens-dagen 

 

Deze avonden en dagen zullen bestaan uit een gezonde mix van geloofsopbouw, 

bijbelonderricht, gezelligheid en leuke activiteiten 

 

Seniorenbijeenkomsten 

Met enige regelmaat wordt er een seniorenbijeenkomst georganiseerd. Vaak is dit 

op een dagdeel doordeweeks. In BCC Groningen bestaat deze groep uit ca. 25 

personen. 

 

Feesten 

In 2023 zal BCC-Groningen een kerstfeest organiseren. Dit kan zijn met de hele 

gemeente tegelijk of op verschillende momenten voor de verschillende 

doelgroepen.  
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b. Huisvesting 
Goede huisvestingsvoorzieningen zijn cruciaal voor het gemeenteleven. Zie ook het 

hiervoor beschreven deel inzake de bijeenkomsten en activiteiten. Passende 

huisvestingsvoorzieningen zijn essentieel voor de gezamenlijke geloofsbeleving. 

 

Sinds 2019 huren we als gemeente de in 2018/2019 gerealiseerde congres-

faciliteiten op Pagedal voor het houden van onze samenkomsten. BCC-Groningen is 

voornemens om het huurcontract met Pagedal per ca. 1-1-2023 over te nemen van 

CGN Groningen. 

 

De ligging van Pagedal is optimaal voor het allergrootste deel van de 

gemeenteleden. Verreweg het grootste deel woont in Stadskanaal of de directe 

omgeving, waardoor de locatie voor hen goed bereikbaar is. De voorzieningen 

sluiten zeer goed aan bij het huidige gebruik van BCC Groningen. Er zijn 

mogelijkheden om zowel met de hele gemeente in één ruimte bijeen te zijn, als om 

parallelle bijeenkomsten te houden in meerdere ruimtes. Naar het huidige inzicht 

kan BCC Groningen de komende 15 jaar goed vooruit op deze locatie, ook als we 

rekenen met een groei van de gemeente met 5-10 personen per jaar.  

 

c. Welzijn en veiligheid 
Het is ons doel en streven dat ieder gemeentelid zich veilig weet op elke plek in ons 

gemeenteleven, in het bijzonder de kinderen en jongeren. Veiligheid is geen 

vanzelfsprekendheid, maar vraagt om alertheid en een bewuste inzet. Daarom 

vragen we binnen BCC Groningen regelmatig aandacht voor dit belangrijke 

onderwerp.  

 

Vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten met kinderen en jongeren worden 

aangesteld conform het aanstellingsbeleid van BCC Groningen, waarbij o.a. een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet worden overlegd.  

 

Ook vrijwilligers die zich bestuurlijk inzetten voor BCC Groningen moeten voordat 

zij een bestuurspost kunnen invullen een passende VOG overleggen. 

 

Al decennia heeft het kinder- en jongerenwerk een centrale plek in ons 

gemeenteleven, waarbij door de jaren heen kaders zijn ontwikkeld om een veilige 

omgeving te creëren. Deze kaders zijn in 2020 door de landelijke werkgroep Sociale 

veiligheid herschreven en geactualiseerd, wat resulteerde in het beleidsplan ‘Op de 

bres – voor een veilige omgeving voor kinderen en jongeren’. 

 

Na validatie en goedkeuring door experts en maatschappelijke organisaties werd 

het beleidsplan op landelijk en lokaal niveau geïmplementeerd en is het nu een 

belangrijke pijler van het huidige kinder- en jongerenwerk. De focus van het 

beleidsplan ligt op het creëren van een veilige omgeving van kinderen en jongeren 

en preventieve bewustwording van mogelijke onveilige signalen. 

 

Indien de richtlijnen uit het beleidsplan “Op de bres voor een veilige omgeving” van 

2020 strijdig zijn met statuten BCC of lidmaatschapsreglement, zijn die laatste 

leidend. 
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d. Gegevensbescherming 
BCC Groningen heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de gegevens die 

worden vastgelegd en die met personen te maken hebben of daartoe te herleiden 

zijn. 

 

Het bestuur van BCC Groningen zal invulling geven aan de vereisten van de AVG 

door het overnemen van de maatregelen die zijn opgenomen in het beleidsplan van 

het landelijke bestuur van BCC Nederland voor zover dit voor ons van toepassing 

is. Dit beleidsplan is goedgekeurd op de nationale vergadering op 28 november 

2022. 
 

e. Communicatie 
Willen wij als BCC Groningen onze doelstellingen verwezenlijken, dan is goede 

communicatie onmisbaar. Wij willen zowel extern als intern duidelijk en transparant 

communiceren over onze grondslag, doelstelling en activiteiten.  

 

Er is door het bestuur een werkgroep Communicatie aangesteld. Deze werkgroep is 

verantwoordelijk voor diverse taken ten aanzien van zowel de interne als de externe 

communicatie. Ten aanzien van de externe communicatie, zoals het websitebeheer 

en het uitdragen van ons christelijk profiel, trekken we binnen BCC Nederland 

gezamenlijk op. Een afvaardiging vanuit Groningen zal deel uitmaken van een 

landelijke werkgroep. 

 

Goede interne communicatie houdt in dat alle gemeenteleden tijdige en duidelijke 

informatie ontvangen over evenementen. Ook verslaglegging tijdens en na de 

activiteiten hoort tot de taken van de werkgroep Communicatie. Hiertoe zal gebruik 

gemaakt worden van de website van BCC Groningen, maar ook van andere kanalen 

zoals Telegram en Instagram. Welke middelen worden ingezet, hangt mede af van 

de doelgroep die we willen bereiken. Door doelgroepgericht te communiceren zal 

de betrokkenheid van de gemeenteleden vergroot worden. 

 

Voor het jaar 2023 zal de werkgroep haar communicatieplan baseren op de 

jaaragenda 2023 van BCC Groningen, alsmede op relevante informatie vanuit 

andere werkgroepen en BCC Nederland. De werkgroep zal haar werkzaamheden 

regelmatig afstemmen met het bestuur van BCC Groningen. 
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5. Financiën 
 

a. Werving van gelden 
De inkomsten van BCC Groningen bestaan primair uit giften van geloofsgenoten. 

Incidenteel ontvangt BCC Groningen ook donaties van fondsenwervende 

instellingen, bedrijven, rentebaten en inkomsten uit de verhuur van het onroerend 

goed. De inkomsten zijn verder inzichtelijk in de jaarbegroting. Deze is opgenomen 

in bijlage 1.  

 

b. Beheer van het vermogen 
BCC Groningen houdt vermogen aan voor haar activiteiten en het realiseren van 

haar doelstellingen. Dit vermogen is opgedeeld in reserves en fondsen, die elk een 

specifieke bestemming hebben. Fondsen hebben betrekking op vermogen waar 

door de donateurs een beperking in de besteding is gegeven. Reserves worden door 

het bestuur gevormd door de bestemming van giften zonder oormerk of door 

herbestemming van een fonds. Dit laatste gebeurt enkel na overleg met de 

betreffende donateur(s).  

 

Continuïteitsreserve 

BCC Groningen houdt een continuïteitsreserve aan voor de financiering van haar 

activiteiten. Als richtlijn voor de hoogte van de continuïteitsreserve wordt 

aangehouden dat deze 1 jaar de exploitatiekosten van BCC Groningen dekt. In de 

begroting en in het jaarverslag wordt de actuele status en stand van deze reserve 

nader toegelicht. 

 

Fonds en/of reserve financiering activa 

De activa van BCC Groningen worden aangehouden om haar doelstellingen te 

realiseren. Voor de financiering van deze activa heeft BCC Groningen: 

 

1. Bestemmingsfonds financiering activa.  

Dit fonds wordt gevormd door de door BCC Groningen ontvangen giften die 

voor de financiering van de activa zijn geoormerkt. Mutaties kunnen 

plaatsvinden door de afschrijvingen in een boekjaar of herallocatie. 

2. Bestemmingsreserve financiering activa. 

Deze reserve wordt gevormd door de allocatie van middelen door het 

bestuur. Mutaties kunnen plaatsvinden door de afschrijvingen in een 

boekjaar of herallocatie. 

  

De activa van BCC Groningen bestaat voornamelijk uit een lening en inventaris. In 

de begroting en in het jaarverslag wordt de actuele status en stand van dit fonds 

en deze reserve nader toegelicht. 

 

Overige fondsen en reserves  

BCC Groningen kan ervoor kiezen om voor andere specifieke (toekomstige) 

uitgaven een bestemmingsreserve aan te leggen of een bestemmingsfonds te 

vormen. Indien dit het geval is, zal inzake deze bestemmingsreserve(s) en 

fonds(en) een toelichting worden opgenomen in het beleidsplan, de begroting en 

het jaarverslag. 
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b. Besteding van gelden  
De jaarlijkse inkomsten van BCC Groningen worden besteed aan: 

• De kosten voor het organiseren van de christelijke bezinningsbijeenkomsten 

en overige kerkelijke activiteiten van BCC Groningen;  

• De kosten verbonden aan de huisvestingsvoorzieningen die zijn ingericht 

voor het organiseren van christelijke bezinningsbijeenkomsten; 

• De kosten verbonden aan de internationale BCC-conferenties; 

• De kosten van het nationale kerkverband BCC Nederland; 

 

De bestedingen zijn verder inzichtelijk in de jaarbegroting. Deze is opgenomen in 

bijlage 1.  

 

c. Financiële verantwoording  
De financiële administratie wordt gedaan door een professionele dienstverlener. 

BCC Groningen stelt zelf de jaarrekening op en laat deze voorzien van een 

samenstellingsverklaring door een onafhankelijke accountant. De bestuurs-

administratie is verder zodanig ingericht dat dit inzicht geeft in de besluitvorming 

van het bestuur en de activiteiten van BCC Groningen. De administratie, begroting 

en financiële verantwoording is ingericht conform de daarvoor geldende 

jaarverslagleggingsrichtlijnen. 

 

BCC Groningen stelt jaarlijks een begroting op. Eveneens wordt verantwoording 

afgelegd middels een jaarverslag, waarvan de vaststelling geschiedt door de 

ledenvergadering.  

 

Het financieel beleid en beheer vindt plaats op een adequaat niveau. De 

administratie is zodanig ingericht dat duidelijk inzage bestaat in o.a. de aard en 

omvang van ontvangen donaties, het aanwezige vermogen, de wijze van besteding 

van middelen en de (kosten)vergoeding aan functionarissen, bestuurders en/of 

toezichthouders.  

 

Doelbestedingen worden uitgevoerd na een beoordeling door het bestuur en indien 

de omvang van de besteding dit rechtvaardigt op grond van schriftelijke opdrachten 

en/of overeenkomsten.  
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Bijlagen  
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Bijlage 1 Jaarbegroting BCC Groningen 
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Bijlage 2 Programma 2023 BCC Groningen 
 

 

 

 


