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Jaarverslag en financiele 
verantwoording 2019 
Op basis van de notulen van de gemeentevergadering 8 maart 2020 

 
Datum:  8 maart 2020 
Tijd:  14.00-15.00 uur 
Plaats:  Zuiderpoort 
 
Aanwezig:  <bekend bij secretariaat> 

Onderwerpen 
• Notulen 8 oktober 2019 
• Terugblik 2019 

o Ledenlijst 
o Lief en leed 
o Inhoud 
o Activiteiten 
o Zending en Evangelisatie 

• Financiën 
• Vooruitblik 2020 

 

Notulen 8 oktober 2019 
De notulen van de gemeenteavond van 8 oktober 2019 worden zonder opmerkingen 
vastgesteld. 

Terugblik 2019 
Ledenlijst  

De lijst is up to date gemaakt en zal op de website worden geplaatst achter het 
wachtwoord. Wij zijn nu met 75 leden.  

Lief en leed 

Alhoewel er in een jaar veel meer is gebeurd dan alleen onderstaande punten, tegen 
even een paar hoogte én dieptepunten op een rij. Het is een bewogen jaar, waarin we 
opnieuw ontdekten hoe bijzonder het is dat we als familie met elkaar optrekken en 
voor elkaar zorgen. 

• Scheiding NN en NN 
• Verhuizing NN en NN en kinderen 
• Geboorte NN 
• Geboorte NN – ziekte 
• NN ziek 
• NN getrouwd 

Inhoud / OpreisdoorLukas 
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Op de groeizondagen volgden we het boek Lukas, deze ondersteund door leesroosters 
door de week in YouVersion. Op bloeizondagen kwamen externe sprekers of hadden 
we een aanbiddingsdiensten. Dit, afgewisseld met de soepzondagen, kunnen we 
terugkijken op een veelzijdig palet aan diensten. In de zomer, precies toen Lukas 11 met 
de vraag ‘Heer leer ons bidden’ aan de beurt was, volgden we zes weken lang de 
Prayercourse van Alpha. Iedere week een filmpje met vragen. 

Activiteiten 

Naast deze inhoud, hebben we ook een aantal losse activiteiten gehad: 

• Inzegeningsdienst 
• Nieuwe website, huisstijl en communicatie 
• Hemelvaart gemeentedag 
• September gemeenteweekend 
• Kerkproeverij 
• Thuis in het kerstverhaal 

Zending en evangelisatie 

• Natuurlijk de ondersteuning van Frank en Sandra Obdam in Mozambique 
• NN heeft een DTS gedaan 
• NN en NN zijn voor de WEC naar Spanje geweest 
• NN en NN zijn naar Mozambique geweest 
• We hebben financiële ondersteuning gegeven aan Mozambique na de Orkaan 

Idai 
• Voor Jonathan Pellegrom (Agapè) hebben we een collecte gehouden 

Financiën 
Eerst kijken we terug naar 2019, daarna vooruit met een voorstel voor de begroting 
voor 2020. Als bijlage is de presentatie die tijdens de vergadering is getoond 
bijgevoegd. Enkele opmerkingen bij de cijfers: 

- Bij de slide 9 het taartdiagram, zie je de procentuele bijdrage per gever getoond. 
Opvallend is dat 1 gever goed is voor bijna een kwart van de inkomsten. 

- De begroting voor 2020 is redelijk strak begroot, we kunnen er vanuit gaan dat 
de geplande uitgaven daadwerkelijk gedaan zullen worden. Dit betekent dat we 
gaan interen op het vermogen. 

- Tegelijkertijd is de begroting een richtlijn, mochten er uitgaven gedaan worden 
die nodig zijn, is het mogelijk om hiervan af te wijken. Dit in overleg met het 
Leidersteam. 

- Beleid is om minstens een halfjaar te kunnen draaien. Als we doorgaan zoals het 
nu loopt, staan we aan het einde van dit jaar op 30.000 euro, genoeg voor 9 
maanden. Werk aan de winkel dus! 

- Op dit moment wordt het bedrag bij elkaar gebracht door 29 adressen, met een 
gemiddelde van €100 per maand. Als het gemiddelde met 30 euro omhoog 
gaat, kunnen we met elkaar deze last dragen, als er 10 nieuwe gezinnen bij 
komen, is het probleem ook opgelost.  

De kascommissie, bestaande uit Klaudia de Jonge en Deana van de Groep hebben de 
controle op de kas uitgevoerd en vragen decharge voor de penningmeester. Deze is bij 
acclamatie gegeven. Met dank aan de penningmeester (Rico Mijsen en Sjoerd Kruis als 
uitvoerend penningmeester) voor het vele werk wat is verzet. 
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Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Klaudia de Jonge en Bart van der Snoek. 

Vooruitblik 2020 
Tot slot kijken we kort vooruit. De trend is helder, we gaan door met de Safe Spaces en 
Open Spaces. We zijn benieuwd en vol verwachting wat God komend jaar gaat 
uitwerken. 

Bidden jullie mee? 

- Hoe we als gemeente kunnen groeien? 
- Wat jouw bijdrage daarin kan zijn? 
- Hoe we relevant en uitnodigend naar anderen zijn in ons gewone leven? 


