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Voorwoord
Allereerst maken wij van deze gelegenheid gebruik om u allen een gezegend 2014 toe
te wensen. De hoop is dat u de kracht van ons geloof mag ervaren en dat liefde u
meer kwaliteit van leven mag geven.
In het jaarplan en de begroting die voor u liggen, leggen wij uit wat we willen
bereiken, welke activiteiten we daarvoor zullen ontplooien en wat het zal kosten. De
begroting is tot stand gekomen in de periode waarin de gewijzigde ANBI-wetgeving
nieuwe verplichtingen aan kerken stelt. Als kerkgenootschap zijn we verplicht om ons
beleidsplan, de verantwoording en een integriteitsverklaring van de bestuurders op
onze website te publiceren. Waarom? Omdat de overheid meer inzicht wil hebben in
de geldstromen van goede doelen, waarvan de kerken vanaf 1 januari 2014
onderdeel uitmaken. Als we niet voldoen aan deze nieuwe verplichtingen bestaat het
grote risico dat onze kerk de ANBI-status verliest en uw gift niet meer aftrekbaar is
van de belasting.
Het nieuwe kerkbestuur dat na een lang maar zorgvuldig proces op 1 oktober 2013 is
ingesteld staat voor een grote uitdaging: de kerk en het adventgeloof laten bloeien in
een tijd waarin velen de kerk de rug toekeren en het geloof in God verliezen. Kerken
krijgen zelfs een andere bestemming en het geloof komt onder druk te staan door
schokkende onthullingen van misbruik door vooraanstaande kerkbeambten. Velen
vragen zich af hoe het mogelijk is dat zoveel onschuldigen het slachtoffer worden van
burgeroorlogen en natuurrampen, terwijl kerken claimen dat er een God bestaat.
Maar wij hebben ook uitdagingen dichterbij huis. “Gij zult geen afgoden hebben”,
zegt de Bijbel, maar toch zijn er velen die niet los komen van hun verslaving aan
alcohol, roken en sex. “Gij zult niet stelen”, zegt God, maar de gevangenissen zitten
vol mensen die zich schuldig maken aan diefstal. “Gij zult niet begeren wat van uw
naaste is”, maar we steken ons in de schulden om ook die mooie auto of dat mooie
huis van onze buren te hebben. De kerk kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
oplossing van de problemen die voortvloeien uit ongehoorzaamheid aan God’s wet.
Wij zijn ervan overtuigd dat geloof, hoop en liefde de beste instrumenten voor de
kerk zijn om deze uitdagingen aan te gaan en als overwinnaar uit de bus te komen.
Dat God op deze manier meer kwaliteit in ons leven en in die van onze naasten zal
realiseren: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de H E E R . Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk:
ik zal je een hoopvolle toekomst geven”(Jeremia 29:11).

Als kerkbestuur hebben wij de ambitie om deze uitdaging aan te gaan, want wij
geloven dat God ons genoeg creativiteit en intelligentie heeft gegeven om ten strijde
te gaan en overwinnaars te worden. Onze kerk zal op Sabbatmorgen volledig gevuld
zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat vernieuwing hierbij noodzakelijk is. Als God voor
ons is, wie of wat zal dan tegen ons zijn? Daadwerkelijke toepassing van geloof, hoop
en liefde geeft ons meer levenskwaliteit en maakt ons optimistisch en dienstbaar.
Deze pijlers uit het beleidsplan van de Kerk der Zevende-dags Adventisten zijn geen
waarden op zichzelf, maar belangrijke vruchten van geloof, hoop en liefde.
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Leeswijzer
Na het hoofdstuk algemeen leest u in de hoofdstukken 2 tot en met 6 hoe de
departementen hun doelen willen realiseren en hoeveel dat gaat kosten.
De ondersteuning door commissies komt in hoofdstuk 7 en 8 aan de orde.
Voor de begroting van de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de
budgettaire gevolgen van de activiteiten die in de tabel bij het desbetreffende
departement zijn vermeld en de algemene kosten en opbrengsten die (nog) niet aan
de departementen zijn toegerekend. In de begrotingsstaat in hoofdstuk 9 worden alle
kosten en opbrengsten gepresenteerd. Tenslotte wordt in het organogram in
hoofdstuk 10 een beknopte structuur van de organisatie weergegeven.

Den Haag 11 februari 2014
Kerkbestuur
ZDA- gemeente Den haag
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Hoofdstuk 1 Algemeen
Het kerkbestuur gaat ervan uit dat het kerkgenootschap der Zevende Dags
Adventisten door praktische toepassing van haar geloof meer liefde en levenskwaliteit
kan bieden aan haar medemens. Om dit te realiseren is vernieuwing nodig. Elke
departementsleider dient scherp voor ogen te hebben wat het doel van het
betreffende departement is, welke activiteiten daarvoor nodig zijn, wat het beoogde
resultaat is en wat het gaat kosten. Dit moet aan het einde van dit jaar worden
verantwoord aan haar kerkleden. Tussentijds zullen, indien nodig, de ambities worden
bijgesteld. Wij zullen (zo nodig) nieuwe bronnen moeten aanboren om een
doelmatige financiering van activiteiten mogelijk te maken. Onze ambitie is een volle
en bruisende kerk te krijgen met inspirerende preken die het verlangen opwekken om
graag in de kerk te willen zijn.
Belangrijke input voor het kerkbestuur in 2014 is uiteraard dat wat minder goed ging
in voorgaande jaren te verbeteren. Maar ook is van belang om dat wat goed ging in
stand te houden of verder uit te bouwen. U als lid of bezoeker van de kerk, kan
daarin een belangrijke rol vervullen door eens per kwartaal mee te doen aan een
enquête. Wij kunnen dan onze kerkelijke activiteiten beter daarop afstemmen. Uit
een inventarisatie onder de bestuurleden, ultimo 2013, kwamen de volgende goede
en minder goede punten naar voren:

Mensen

Departementen

Goed
Aandacht voor
anderstaligen
Veel talent
Gastvrij
Paraat
Aandacht voor rand
leden
Er komen meer
randleden terug
Aandacht voor
Sinpanoska
KSS loopt goed
Gastvrouwen/heren
loopt goed
Sabbatschoolklassen
Engels/Spaans
Zij die werken, werken
goed

minder goed
Tekort aan vrijwilligers
Toezicht op kinderen
Tekort aan vrijwilligers
Sabbatschool en dienst in de
kerk

Zaalassistenten;Collectanten
Ledenlijst/Kwartaalverslagen
Evaluatiemomenten
Kindersabbatschoolleiding
Tellers
Transparantie penningen
Rentmeesterschap
Levering sabbatschool-
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materiaal
Toerusting;
Meer overleg ouderlingen
(ob)
Gebouw

Blij met het gebouw
Goede technische
voorzieningen
Goed beheer

Diensten

Communicatie

Stoffig imago/inspiratieloos
Kinderverhaal soms wat
rommelig
Dienst kan strakker
Veel minder geloop tijdens
de eredienst (orde)
Zang moet beter. Evt met
begeleiding
KB-besluiten naar de
gemeente(transparantie)
De leden onderling
Interdepartementaal
Predikant naar KB
Respectvoller
Ruim van te voren info en
planning overleggen

De begroting is niet sluitend. Er is een exploitatietekort van € 4.840 begroot. Er zijn
alternatieven om de begroting sluitend te krijgen, zoals minder reserveren,
investeringen in apparatuur uitstellen of de bijdrage van de leden aan het
kerkhuurfonds verhogen.
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Hoofdstuk 2 Departement Sabbatschool
2.1 Doelstelling

Het doel van de sabbatschool is om het leven van de
sabbatschooldeelnemers geestelijk te verrijken en dat ze
een hechte relatie opbouwen met God en hun naasten.
Het aantal sabbatschooldeelnemers neemt hierdoor toe.
2.2 Activiteiten
2.2.1 Training
Gespreksleiders zullen door middel van in-house (in de kerk) als off-site (buiten de
kerk) training worden getraind om goed bijbels onderricht te geven.
2.2.2 Promotie materiaal
Extra sabbatschoolmateriaal beschikbaar stellen voor het goed functioneren of bij het
promoten van de sabbatschool.
2.2.3 Sabbatschoolboeken
Sabbatschooldeelnemers stimuleren om tijdig hun sabbatschoolboekjes te bestellen
en te betalen.
2.2.4 Diversen
Deelnemers persoonlijk benaderen om iemand mee te nemen naar de
sabbatschool.
Betrokkenheid bij deelnemers stimuleren door bijvoorbeeld te laten blijken dat
iemand gemist wordt als hij of zij niet op de sabbatschool verschijnt (bv. Kaartje,
telefoontje).
Teamspirit en verbondenheid onder de deelnemers verhogen door gezamenlijk iets
te ondernemen/organiseren.
Voorbespreking door gespreksleiders van de sabbatschool.
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2.3 Begroting
Activiteit
Lasten
2.2.1 Training

2011

2012

2013

2014
€

700

2.2.2 Promotie
materiaal

€

60

2.2.3
Sabbatschoolboeken

€

120

2.2.4 Onvoorziene
kosten

€

150

€

1.030

Totaal Lasten

2.493

4.078

1000
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Hoofdstuk 3 Departement kindersabbatschool
3.1 Doelstelling

Kinderen zien geloof, hoop en liefde als het fundament
voor hun geestelijk leven, levenskwaliteit en positieve
kijk op de wederkomst van Christus.
3.2 Activiteiten
3.2.1 Kinderen stimuleren zelf de Bijbel te gaan lezen
Het departement wil de Jongerenbijbel meegeven als afscheidscadeau van de
kindersabbatschool aan de tieners die de tienergroep verlaten. In 2014 verlaten 4
kinderen de tienergroep, daarnaast wil het departement graag 2 reserve
Jongerenbijbels in verband met grote variatie in omvang van kinderen.
3.2.2 De onderlinge band tussen kinderen verstevigen
De kinderen van de kindersabbatschool hebben een keer per jaar een dagje uit naar
een leerzame bestemming.
3.2.3 Kinderen laten voelen dat er persoonlijke aandacht voor hun is.
Kaartje sturen als ze jarig zijn door eigen klassenleidster.
3.2.4 De kindersabbatschool zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk
organiseren.
6 x per jaar een vergadering met de leiding van de kss, waarbij papieren uitgewisseld
worden. Onderlinge telefoongesprekken ter voorbereiding van extra activiteiten
3.2.5 De kinderen te introduceren in deelname aan de dienst
Een keer per jaar een kinderdienst waarbij de kinderen een paar keer tijdens de
tweede dienst oefenen. Ze krijgen dan drinken en een koekje aangeboden. Verder
wordt er decormateriaal gemaakt.
3.2.6 De kinderen hun eigen kerstbeleving te laten hebben met als doel
geestelijke verrijking en opbouwen van fijne herinneringen aan de kerk.

Oefenen voor kerstuitvoering in kerk paar x tijdens 2e dienst; Knutselen met kerstthema.

Eigen kerstfeest met versiering en cadeau´s.

3.2.7 Kinderen introduceren met evangelisatie door ze vriendjes mee te laten
nemen naar de kss.
Vriendjesdag met knutselprogramma tijdens 2e dienst.
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3.2.8 Kinderen deel te laten nemen aan de jaarlijkse gebedsweek met als
doel het belang van gebed laten zien.
Tijdens de beide sabbatten van de gebedsweek een extra kinderdienst organiseren
waarbij de kinderen van de kindersabbatschool hun eigen gebedslezing hebben met
knutselactiviteit

3.3 Begroting

Activiteit
Lasten
3.2.1 Afscheidscadeau
tieners

2011

2012

2013

2014
€

300

3.2.2 Dagje uit

€

500

3.2.3 Verjaardagskaartjes

€

50

3.2.4 Vergadering en
administratie

€

150

3.2.5 Kinderdienst

€

50

3.2.6 Kerstfeest en
kerstdienst

€

160

3.2.7 Vriendjesdag

€

30

3.2.8 Kindergebedsweek
Totaal lasten

€
€

60
1.300

988

2.684
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Hoofdstuk 4 Departement Jeugd
4.1 Doelstelling

Het doel van het departement jeugd is elke sabbat de
jeugd en jongeren in de diensten te laten participeren en
het aantal jeugdigen en jongeren dat de kerk bezoekt te
laten toenemen.
4.2 Activiteiten
4.2.1 De jongeren binnen de kerkmuren krijgen tijdens de diensten op
sabbat
Leeftijdsgenoten opleiden en de kans geven om als gespreksleider op te treden. Via
sociale media regelmatig contact maken en uitnodigingen sturen. Maandelijks
sabbatsluiten o.l.v. onze predikant samen met de jeugd van Leiden.
4.2.2.De verantwoordelijkheid stimuleren van de jongeren voor het reilen en
zeilen van de kerk.
Verslag uitbrengen van de koers van de kerk. Beroep blijven doen op hun inzet. In de
diensten vragen om hand- en spandiensten te verrichten. Verantwoordelijkheid
stimuleren van de jongeren voor het reilen en zeilen van de kerk .
4.2.3“Back to the roots” zonder notie van het verleden is een kwalitatieve
toekomst niet mogelijk.
Thema’s behandelen op de twee-wekelijkse jeugdbijeenkomsten. Uitnodigen van
aansprekende sprekers. De bijeenkomsten starten met inloop en gezamenlijk eten.
Daarna zal een thema behandeld worden van ongeveer 1,5 uur gevolgd door een
afsluiting en mogelijk een sociaal samenzijn. Met de predikant, Guisèle Berkel, wordt
in 2014 samen met de jeugd van Leiden een aantal bijeenkomsten georganiseerd op
vrijdagavond en op zaterdagavond, waarbij de bijeenkomsten op vrijdagavonden in
het teken zullen staan van de sabbatopening; een dienst met nog te bepalen
thema’s en sprekers. De bijeenkomsten op zaterdagavonden zullen een meer sociaal
karakter hebben.
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4.2.4 De tiener/jeugd (15 – 17 jaar) de aandacht en begeleiding geven
vanuit een missionair doel.
Nieuw op te zetten onderdeel binnen de jeugd, waarbij voorlopig de tiener/jeugd een
maandelijkse jeugdbijeenkomst krijgt. Daarbij ligt de nadruk op het “aan het handje
nemen”. De ouders de gelegenheid geven om dit in te passen in hun planning,
aangezien zij mogelijk de tieners moeten brengen en halen en/of langer blijven
hangen in de kerk. Er zal een beroep gedaan worden op KSS en pedagogen binnen de
kerk.
4.2.5 Weerbaarheid vergroten van de jeugd in het algemeen.
Onze rol als Christen binnen de maatschappij. Zelfreflectie! Rollenspellen.
4.2.6 Sociale samenhang vergroten en stimuleren.
Ontmoeten van andere AJV jeugdleden binnen de unie. Gemeenschapszin in het grote
Nederland..
Bezoeken van door AJV georganiseerde bijeenkomsten:
2x jeugdrally; 1xjeugcongres; 1x openingskamp; 1xjeugdleidersdag (Ontmoetingsdag
voor de jeugdleiders binnen AJV)
Gemeenschapszin binnen de jeugd van Den Haag kweken
1xkerstuitje; 1xpaasviering 3xsportactiviteiten (Sportactiviteiten moet breed gezien
worden. Het kan zijn deelnemen aan AJV sportactiviteiten, maar ook via een
sportschool op zondagochtend of inhuren van een coach met een specifiek doel voor
ogen).
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4.3 Begroting
Activiteit
2 x Jeugdrally

2011

2012

2013

2014
€
500

1 x Jeugdcongres

€

250

1 x peningskamp

€

500

1x Jeugdleidersdag

€

50

3x Sportactiviteiten

€

300

1x Kerstuitje

€

300

1x

€

100

Paasviering

Boodschappen
€
300
Onvoorzien
€
400
Totaal lasten
3.078 294
1000
€
2700
Opmerking
De meeste jongeren van 18 en ouder zijn in het bezit van een
openbaarvervoerkaart (in het weekend reizen met gereduceerd tarief).
Dus bij het bezoeken van officiële AJV georganiseerde bijeenkomsten
wordt de entree vergoed vanuit het jeugdbudget. Bij sociale uitjes wordt
een proportionele vergoeding gevraagd van de jongeren.
In bovenstaande begroting is vooralsnog geen rekening gehouden met de
vergoedingen.
De kosten die gemoeid zijn met een groot deel van de activiteiten zijn
moeilijk te voorspellen. Vooralsnog is hiervoor de post onvoorzien
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Hoofdstuk 5 Departement Geestelijke groei en
Evangelisatie
5.1 Doelsteling
Wij zijn een gastvrije gemeente die zoveel mogelijk

mensen wil bereiken, inspireren en overtuigen van het
belang van het geloof in Jezus en onze levenskwaliteit.
Wij willen op sabbatmorgen een bruisende menigte van
bezoekers en leden die geïnspireerd worden door de
Heilige Geest.
5.2 Activiteiten
5.2.1

Gebed

Wij willen gebed centraal stellen bij alles wat we willen bereiken. Wij kunnen het niet
alleen. Zonder gebed en bijstand van de Heilige Geest komt niets tot stand. Wij
willen:
u aanmoedigen om wekelijks bij elkaar te komen, om in de diepte te groeien;
dat er gebeden wordt voor de kinderen die in onze kerk zijn opgegroeid, maar om
wat voor reden dan ook de kerk de rug hebben toegekeerd;
op gezette tijden kunnen bidden in eigen huis of kring.
als bestuur van Den Haag, tot God bidden voor wijsheid en bijstand voor Zijn
gemeente in Den Haag.
bijbellezingen geven.
5.2.2 Evangelisatie
Evangelisatie heeft geen impact als wij er zelf niet klaar voor zijn. Wij willen:
dat er in de preken aandacht wordt gegeven aan onze geloofspunten zodat wij
weten en beseffen, waarom wij voor deze principes staan;
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Sylvia de Jong uitnodigen om een programma te houden in Den Haag. Zij heeft
ervaring, in zowel Nederland als in het buitenland, om leden van de gemeente
warm te maken, te bemoedigen en aan te sporen om te gaan evangeliseren;
enkele evangelisatieprojecten uitvoeren waarmee in Engeland ervaring is
opgedaan zoals Sabbatsofa, Heroes en Messy church. Messy church Engeland is
een project waarbij op basis van knutselwerken mensen van buiten de kerk
uitgenodigd worden om een bijbelverhaal te leren begrijpen en uit te beelden,
waarna er samen iets wordt gegeten. Dit is zo’n succes dat er wekelijks wel 300
mensen naar toe komen.
5.2.3 Diversen
Het organiseren van een revival week.Het is goed voor de gemeente als er nieuwe
leden bijkomen, deze mensen brengen vers bloed met zich mee en kijken met een
open vizier, letterlijk zijn zij onbevangen.
Vervolglezingen van de film de Schepper
Houden van twee symposia waaronder een gezondheidsseminar

5.3 Begroting

Activiteit
2011
Lasten
Gezondheidsseminar:

2012

2013

2014

Reclamemateriaal

€

500

Huur billboards

€

300

Reiskosten spreker

€

1000

Materiaalkosten

€

500

Eten en drinken

€

500

Uitdelen lectuur

€

250

Onvoorzien

€

450

Totaal lasten
328
885
4000
€
3,500
gezondheidsseminar
(excl overige lasten)
Overige lasten en baten zijn vooralsnog moeilijk in te schatten.
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Hoofdstuk 6 Departement Diaconie
.

6.1 Doelstellingen diaconie

Het departement diaconie biedt ondersteuning aan de
kerkelijke activiteiten en de leden met als doel om de
betrokkenheid van de gemeenteleden te stimuleren. Het
in kaart brengen van de behoeften van de kerk en
kerkleden en hen(zoveel mogelijk)ondersteunen.Het
streven is om de diaconie persoonlijker te maken in de
gemeente.
Aan het departement diaconie worden de twee nieuwe onderdelen ( Sinpanoska en
Investment) toegevoegd. Na de activiteiten van de Diaconie worden deze apart in dit
hoofdstuk behandeld

6.1.2 Activiteiten
Aandacht voor de kerkverlaters en, voor zover zij dit zelf willen, weer bij kerkelijke
activiteiten betrekken;
Omzien naar hulpbehoevenden in de gemeente en hen ondersteuning bieden en
hen zo nodig doorverwijzen naar een ander departement in de gemeente. Wanneer
de hulp niet binnen de eigen departementen gegeven kan worden kan verwezen
worden naar een externe instantie;
Diakenen en diaconessen brengen huisbezoeken aan ouderen, zieken en leden die
zelf om een huisbezoek vragen;
Om de kerkleden en bezoekers (goede) ondersteuning te kunnen bieden wordt
voorgesteld de diakenen de mogelijkheid te bieden training/scholing te volgen;
Het helpen organiseren van het Avondmaal, de doopdienst, koffiediensten, potluck
e.d.;
Het organiseren en/of bijwonen van workshops en bijeenkomsten waarbij de
diakenen training kunnen volgen en hun ervaringen met elkaar kunnen delen;
Het organiseren van een grote schoonmaak van het kerkgebouw met de hele
gemeente;
Het inzetten van gastvrouwen en heren voor het ontvangen en begeleiden van de
kerkleden en bezoekers tijdens de kerkdienst.
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6.1.3

Begroting

Activiteit
Lasten
Voorraad

2011

2012

2013

-Koffie, thee, suiker, etc.
-Wegwerp borden, bekers,
bestek, etc.

Jaarlijks terugkerende
gebeurtenissen
-Avondmaal.
-Etentje 60+
-Bloemen, zegels postkaart
ect.(o.a. ivm verjaardag)
-Grote schoonmaak
kerkgebouwr

Kerkelijke
gebeurtenissen
Doopdienst, huwelijk,

2014

€
€

500
400

€
€
€
€

400
600
200
200

€

200

overlijden

Training
Cursus, workshop

€

300

Overigen

€

100

€

2.900

Aankleding gebouw, decoratie,
bloemen e.d

Totaal Lasten

1.829

3.513

3000
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6.2 Doelstelling Sinpanoska

Sinpanoska is een onderdeel van het departement
diaconie. Ons doel is om leden en niet-leden die in nood
zijn te helpen met levensmiddelen en ze ook te
begeleiden richting zelfstandigheid door ze te verwijzen
naar andere instanties.
6.2.1

Activiteiten

Gemeenteleden en niet-gemeenteleden hierbij betrekken door hen te vragen ons te
helpen bij het verzamelen van een aantal boodschappen;
•Een keer per kwartaal zo nodig een aantal levensmiddelenpakketjes samenstellen
voor mensen in nood;
•Verwijzen van hulpbehoevenden naar externe instanties;
•Workshops organiseren;
•Fundraising organiseren, o.a. eten verkopen;
•Een keer per jaar naar behoefte de hulpbehoevenden in het zonnetje zetten.

6.2.2

Begroting

Tiviteit
Lasten
Pakketjes
Workshop
1 X p.j. in het
zonnetje
Totaal Lasten

2011

2012

2013
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€
€
€

2.400
150
100

€

2.650
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6.3

Doelstelling investment

Het doel is om een vertrouwensband te bouwen met
God.
6.3.1 Activiteiten
Gemeenteleden oproepen tijd te investeren in gebed en het opbouwen van een
vertrouwensband met God;
Eind november investment dag;
Fruitmandjes maken en alles er omheen;
Deze worden aangeboden aan de oudere leden, zieken, kerkverlaters en aan
mensen die dat jaar een moeilijke periode hebben gehad;
Als dank voor de zegeningen van God, brengt ieder zijn/haar gave op de
investment dag

6.3.2 Begroting
Activiteit
Lasten
Investment programma

2011

2012

2013

Totaal lasten
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2014
€

550

€

550
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Hoofdstuk 7 Commissie van diensten
7.1 Doelstelling

Het `Departement Diensten` heeft als doel de diensten
op sabbatmorgen zoveel mogelijk goed te laten verlopen,
zodat het een feest is om daarbij aanwezig te zijn en dat
iedereen weer gesterkt naar huis kan gaan.
7.2 Activiteiten
Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers verdeeld in groepen aanwezig, welke via een
rooster wekelijks dienst doen.
De groepen bestaan uit:
9 zusters/broeders, die podiumdienst doen.
zusters/broeders en jeugd, die het geluid en de presentatie verzorgen.
zusters/broeders, die vertalen naar het Engels en het Spaans,
zusters/broeders, die toezicht houden bij de garderobe en in de zaal om leden
en bezoekers welkom heten.
De diensten staan onder leiding van een coördinerende Ouderling die assistentie heeft
van de bovengenoemde groepen.

7.3 Begroting
Activiteit

2011

2012

354

17

2013

2014

PM
Het departement heeft geen begroting, omdat bijzondere activiteiten vanuit de
verschillende departementen georganiseerd worden en de kosten dus ook daar
liggen.
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Hoofdstuk 8 Commissie van beheer
8.1 Doelstelling

Het optimaal faciliteren van de departementen .
8.2 Activiteiten
8.2.1 Opzet en uitvoeren van een adequaat huisvestingsbeheer.
In 2014 zal speciale aandacht worden besteed aan het updaten van het meerjarig
onderhoudsplan.
8.2.2 Opzet en uitvoeren van een adequaat materieel beheer
In 2014 zal de inventaris worden opgenomen en gewaardeerd. Op basis hiervan zal
worden bepaald voor welke waarde de inventaris op de balans moet worden
opgenomen en of de verzekering moet worden ge-update om onderverzekering te
voorkomen. Voorts zal speciale aandacht worden besteed aan de geluidsapparatuur
ten behoeve van de diensten en de bewaking in de kerkzaal.
8.2.3 Investeringen in apparatuur
De huidige geluidstafel en microfoons voldoen niet meer aan de eisen en moeten
vervangen worden.Tevens moeten er beveiligingscamera's worden aangeschaft.

8.3 Begroting
Activiteit
Lasten

2011

2012
€

2013

2014

€

€
€

pm

pm

pm

37.280

pm
54.852

pm
180.840

pm
53.000

25.600
62.880

Medegebruikers
Kerkhuurfonds
Vrijval reserves en
voorzieningen
Totaal baten
Lasten minus baten

54.127
7.488

168.987
8.447

45.000
10.000

46.000
10.000
21.000

61.615
6.763

177.434
-3.406

55.000
2.000

77.000
14.120

Reserveringen

23.350
16.587

23.000
26.406

23.000
21.000

23.350
9.230

Vaste lasten *
Diverse kosten**
Totaal lasten

Baten

Totaal tekort

* Betreft voornamelijk huisvestingskosten zoals electra (€ 6000)en gas (€ 26.000).
** Betreft voornamelijk vervanging en uitbreiden van apparatuur ( € 13.000) en vervanging van riool ( € 8000)
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Hoofdstuk 9 Begrotingsstaat
Activiteit
Baten
Opbrengst medegebruikers
Bijdrage Unie grootonderh.
Kerkhuurfonds
Collecte 2e dienst
Collecte kss
(kindersabatschool)
Collecte ss (Sabbatschool)
Giften
Collecte evangelisatie +
zending
Collecte diaconie
Rente Roparco

2011
2012
2013
2014
€
€
*
€
** €
54.127
45.972
45.000
46.000
123.015
7.488
8.447
10.000
10.000
15.381
25.247
14.000
11.000
2.320
1.070
1.300
1.000
4.062
2.052
4.000
720
10.000
800
4.000
1.000
530
1.855
1.000

Diversen
Vrijval reserves en
voorzieningen
Totaal baten

15
4.263

1.628
2.341

2.000

1.000
4.000

1.352

5.586

5.000

1.000
21.000

99.538

218.013

85.000

98.020

2. 493

4.078

1.000

1.030

988

2.684

1.000

1.300

3.078
1.829

294
1.513

1.000
3.000

2.700
2.900

Lasten
Departement ss
(Sabbatschool)
Departement kss
(Kindersabbatschool)
Departement Jeugd
Departement Diaconie
Sinpanoska
Investment
Departement evangelisatie
& geestelijke groei
Commissie diensten
Commissie beheer
Overigen
Totaal lasten
Overschot

328

885

4.000

2.650
550
3.500

354
54.852
1.001
64.923
34.615

17
180.840
3.451
193.762
24.251

53.000
1.000
64.000
21.000

62.880
2.000
79.510
18.510

Reserveringen

23.350

23.000

23.000

23.350

Tekort

11.265

1.251

2,000

4.840

* nog niet gecontroleerde cijfers!

** prognose
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Hoofdstuk 10 Organogram

De predikant, de penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur.
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Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde ( 1 Corinthe: 13)
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