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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

! Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Bayless Conley

./.

./.

Janet Conley

- Primaire sector - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Gloria Sutton

Antworten mit Bayless Conley e.V.

www.bayless-conley.nl

Humboldtstr. 62, D-22083 Hamburg, Duitsland

contact@bayless-conley.nl
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Doel van onze instelling is de verkondiging en verbreiding van het evangelie van de 
Here Jezus Christus, met als fundament de Bijbel als het geschreven Woord van God. 
De vorm en middelen worden in overeenstemming met de Bijbel gekozen.
Het doel van de instelling wordt verwezenlijkt door het realiseren van christelijke 
televisie-uitzendingen genaamd Antwoorden met Bayless Conley in Europa, 
preekreizen in binnen- en buitenland, het uitzenden van kerkdiensten per satelliet, het 
realiseren van christelijke lectuur en leermateriaal.

Een belangrijk punt van onze activiteiten is, om de waarden van het christelijk geloof 
onder de aandacht te brengen en mensen op basis van het getuigenis en de principes 
in de Bijbel hulp bij levensvragen te bieden. Alles dient in openheid en respect voor 
andere geloofsrichtingen te geschieden. Tenslotte is geloof een persoonlijke beslissing 
van individuen. Antwoorden met Bayless Conley wil geïnteresseerden antwoorden op 
relevante levensvragen aan de hand van de Bijbel geven.

De vereniging wordt hoofdzakelijk gefinancierd door giften van kijkers van het 
programma. Deze mensen vinden het belangrijk dat de programma’s verder kunnen 
worden geproduceerd en uitgezonden. Daarnaast genereert de vereniging inkomsten uit 
de exploitatie van de Antworten mit Bayless Conley Medien UG (haftungsbeschränkt), 
die boeken en dvd’s van Bayless Conley produceert en verkoopt.

Van Bayless Conley´s hand zijn er 9 Nederlandstalige boekjes en preken op dvd 
verkrijgbaar. De dvd´s zijn voorzien van Nederlandse ondertiteling, afkomstig van de 
reeds uitgezonden televisieprogramma´s. Zo kunnen deze voordelig en in goede 
kwaliteit geproduceerd worden.
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

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.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De raad van bestuur van de vereniging handelt op vrijwillige basis. De instelling heeft 
geen personeel of directie.

De christelijke serie "Antwoorden met Bayless Conley" is in de Nederlandstalige wereld 
stevig aanwezig op de tv-zenders RTL 5, vanaf 2022 ook op Family7, alsook op het 
internet.
De website wordt goed bezocht. In 2020 bezochten 14.268 bezoekers de website 
tijdens 47.443 sessies. Dit is 32,7% meer dan in 2019. Het biedt een webwinkel voor 
verdieping op de preekonderwerpen, een videoportaal met de uitzendingen in 
verschillende talen en dagelijkse overdenkingen van Bayless Conley. Deze 
overdenkingen werden eind 2020 naar vele Nederlandstalige e-mailadressen gestuurd. 
Het Nederlandse YouTube-kanaal wordt ook goed bezocht. Alleen al in 2020 werden 
video’s van het kanaal meer dan 65.000 keer bekeken. Er zijn ook Duitstalige en 
Engelstalige activiteiten op Facebook, Instagram en Pinterest. Het is mogelijk om het 
telefoonnummer van het kantoor te bellen met gebedsverzoeken en vragen. Veel kijkers 
hebben ook in 2020 contact opgenomen met de instelling.De maandelijkse nieuwsbrief 
met een bemoedigende tekst en actuele informatie over de bediening van Antwoorden 
met Bayless Conley werd eind 2020 verstuurd naar Nederlandstalige postadressen 
(driemaandelijks) en e-mailadressen (maandelijks).

In 2019 bezocht Bayless Conley verschillende steden in Europa voor speciale diensten: 
Hamburg (D), Rotterdam (NL), Freiburg (D) en Parijs (F). In 2020 konden er wegens de 
Corona-pandemie geen evenementen met Bayless Conley in Europa plaatsvinden.

De inkomsten werden en worden gebruikt voor de vertaling en uitzending van de preken 
op televisie, voor de contactpersoon na de uitzending, voor het kostenloze gedrukte 
media-aanbod, internet en social media ter geloofsopbouw en voor de evenementen 
van Bayless Conley in verschillende plaatsen in het land.

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

Balansdatum
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ateriële vaste activa

Financiële vaste activa
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Effecten
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Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

Vul de balansdatum
 in. Als u daarna verdergaat verschijnen autom

atisch de jaartallen boven de kolom
m

en.

0

0
0

0

0
0

0

000

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

+

+
149.511 121.570

149.511 121.570

149.511 121.570

149.511 121.570

2020 2019 (*)
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# Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop#en#beheer

Voorlichting#en#bewustwording

Recreatie,#sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie#en#zending

Educatie,#opleidingen#en#cursussen

Lobby#en#belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

4.563

56.275

7.172

92.577

51.712

51.712

85.405

85.405

2020 2019 (*)

Open

93.236 28.993


