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1. Voorwoord
Als leidinggevend team kijken we met grote dankbaarheid terug op 2019. Een mooi en
stabiel jaar waarin we met elkaar konden genieten van het gemeente zijn.
We zijn een gezin wat geestelijk wil groeien en wil uitreiken naar Zeewolde om de liefde van
God de Vader door te geven.
Dat is in de kern de focus geweest in 2019 en zal ook de focus zijn in 2020. Samengevat
noemen we dat de drie G’s.
1. We zijn een “Gezin”. Iedereen is welkom en voor iedereen is er een plek.
2. We willen ‘Geestelijk groeien' door goed bijbels onderwijs.
3. We willen Gods liefde ‘doorGeven' in Zeewolde.
Het gezin is in 2019 gegroeid door diverse nieuwe leden die zich hebben ingevoegd. En de
mensen die weggingen hebben we in veel gevallen mogen uitzegenen.
De vier onderwijs series droegen bij aan de geestelijke groei in de gemeente in combinatie
met een diversiteit aan sprekers op de zondagse diensten.
En ook zien we een eerste begin in het uitreiken naar Zeewolde met Gods liefde. We hopen
dat in 2020 te kunnen uitbouwen.
Zonder afbreuk te doen aan de diversiteit van activiteiten variërend van kinderen tot
senioren willen we benoemen dat we God dankbaar zijn voor de ontwikkelingen bij de
jeugd.
Na zorgen rond de zomer hoe invulling te geven aan de jeugd en de jeugdavonden zien we
nu dat twee wekelijks mee dan 60 tieners bij elkaar komen onder leiding van diverse nieuwe
tribeleaders. God bouwt zijn Kerk!
Ook zagen we hoe de gemeente unaniem instemde met de aankoop van het gebouw op
Kluunpad 15. Daarmee komen we dichtbij een wens die al meer dan 15 jaar leeft in de
gemeente. Een eigen gebouw. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor het
ondertekenen van het koopcontract met de plaatselijke gemeente wat naar verwachting zal
plaatsvinden in maart 2020.
Indrukwekkend blijven de doopdiensten en de diverse mensen die hun hart aan Jezus
gaven.
We zien uit naar 2020. Een jaar waarin we opnieuw leunen op Gods goedheid en genade.
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2. Algemene gegevens
KvK: 32166345 RSIN/Fiscaalnummer: 818679190
Website: http://www.evangelischegemeente.nl
Voorgaande jaarverslagen: http://www.evangelischegemeente.nl/informatie/anbi

Adres & postadres
Vestigingsadres:
Kluunpad 15
3891EW Zeewolde

Correspondentieadres:
Vlaamse Gaai 47
3893 KE Zeewolde
Postadres:
Postbus 233
3890 AE Zeewolde
admin@evangelischegemeente.nl
EGZ – Postbus 233, 3890 AE Zeewolde | info@evangelischegemeente.nl

3. Grondslag en doelstelling van de EGZ
Grondslag
De Evangelische Gemeente Zeewolde is een gemeente van Jezus Christus en erkent de Bijbel
als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij aanvaardt de Bijbel derhalve
als de grondslag en enige absolute richtlijn voor haar functioneren.

Doelstelling
Zoals vastgelegd in de statuten, heeft de gemeente tot doel:
A. Mensen te brengen tot het geloof in-en toewijding aan Jezus Christus;
B. Mensen tot een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren en elkaar te dienen
en op te bouwen;
C. Een getuige in de wereld te zijn van Gods liefde, genade en kracht.
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4. Bestuur
Het bestuur van de gemeente berust bij het oudstenteam en bij de door het oudstenteam
benoemde penningmeester. De benoeming van het bestuur is vastgelegd in de aanstellingsovereenkomst bestuur EGZ d.d. 4 November 2019

Oudstenteam
•
•
•
•

Michiel en Annemieke Koelewijn
Anne en Louise Damstra
Jan Jacob en Mattanja de Maa
Jannis en Christa Lootens

Het oudstenteam wordt ondersteund door diakenen:

Diakenteam
• Paul en Marjolein van den Bunt (afgetreden)
• Michel en Carola de Fauw
• Yme en Fokla Holwerda (afgetreden)
• Wim en Els van Huizen (toegetreden)
• Jan en Fransien Mones (toegetreden)
De oudsten en diakenen samen vormen het leiderschapsteam.

Taakverdeling
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter: Michiel Koelewijn (afgetreden)
Voorzitter: Anne Damstra (nieuwe functie)
Penningmeester: Gijsbert van Kampen (afgetreden)
Penningmeester: Michiel Koelewijn (nieuwe functie)
Secretaris: Anne Damstra (afgetreden)
Secretaris: Jan Jacob de Maa (toegetreden)
Algemeen bestuurder: Jan Jacob de Maa (afgetreden)
Algemeen bestuurder: Jannis Lootens (toegetreden)

5. Beleidsplan
EEN EIGEN GEBOUW
Van visie naar realiteit
In 2018 zijn wij verhuisd van de RSG De Levant naar het tegenovergelegen schoolgebouw De
Kameleon. Over De Kameleon is in 2019 verder onderhandeld met de gemeente Zeewolde.
De gemeentevergadering van de EGZ is in December 2019 unaniem akkoord gegaan met de
aanschaf van De Kameleon. Begin 2020 worden de ontwikkelingen voortgezet en kijken wij
uit naar de lang gekoesterde wens voor een eigen gebouw waar wij samenkomen en
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activiteiten kunnen ontwikkelen, ook doordeweeks, om verschil in het dorp Zeewolde te
kunnen maken door Zijn licht, door alle activiteiten heen, te laten schijnen.

6. Onze uitgeoefende activiteit
Wij zijn een eigentijdse kerk. Een familie waar elke generatie een plek heeft. Met elkaar
groeien wij in geloof en liefde, en bereiken we onze omgeving met het goede nieuws van
Jezus.
Elke zondag zijn er diensten. Veel teams zijn doordeweeks en ‘s zondags actief om het geluid
en de catering te verzorgen, mensen verwelkomen en kinderdiensten te organiseren. Elk
team heeft duidelijke doelen gesteld voor het seizoen 2019/2020 en heeft een eigen budget
dat definitief vastgesteld wordt op de gemeentevergadering. De financiële middelen worden
aangewend om de gestelde doelen te bereiken. Iedere teamleider is verantwoordelijk voor
het beheren van het teambudget. De uiteindelijke verantwoording ligt bij het diaken- of
oudstenechtpaar waar het team onder valt. Bijzondere uitgaven of uitgaven die boven de
begroting uit komen, worden in overleg met de penningmeester gemaakt. Per team worden
er enkele doelen en activiteiten uitgelicht:

EGZ-kinderkerk
Kinderen nemen binnen de EGZ een belangrijke plaats in. We bieden kinderen op hun eigen
niveau bijbelgetrouw onderwijs aan. Dit gebeurt door middel van een gevarieerd,
aantrekkelijk, vrolijk en eigentijds programma.
De activiteiten zijn erop gericht dat ieder kind:
- Jezus ervaart in zijn of haar leven
- Jezus volledig betrekt in zijn of haar leven
- Weet dat hij of zij een levende en sprekende God dient.

EGZ-jeugd
De jeugd is een gave groep van tieners in de gemeente met heel veel potentie. We bieden
deze groep een plek om zichzelf te zijn en elkaar en God te ontmoeten. Dit gebeurt door
ontspannende activiteiten, Bijbelstudies en ‘Youth Unlimited Team’ die aansluiten op de
belevingswereld van de tieners.

Aanbidding
Het aanbiddingsteam heeft een passie om mensen te zien verenigen in aanbidding voor onze
almachtige God. Ons verlangen is dat mensen God ontmoeten, zullen veranderen door Zijn
aanwezigheid en dat ze opgebouwd worden om een verschil te maken. Hiervoor zetten we
onze creatieve talenten in die in ons team aanwezig zijn. We dienen met eigentijdse muziek,
creatieve expressie en de modernste middelen die tot onze beschikking staan. We willen dat
jong en oud zich thuis voelen en participeren in een gemeente die werkelijk verschil maakt in
dit dorp en deze wereld.
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Communicatie
Het communicatieteam draagt zorg voor alle uitingen naar buiten en houdt de website in de
lucht.

Gebedsteam
Na de dienst is er een team beschikbaar voor gebed. Dit team opereert zelfstandig en heeft
weinig ondersteuning nodig. Het is een team dat luistert, bidt en bemoedigt. Het is een
belangrijke taak, het is goed om het team verder op te bouwen en te verjongen.

Profetisch team
Het profetisch team is momenteel op twee zondagen in de maand actief. Iedereen die een
bemoediging, een antwoord of richting nodig heeft, rechtstreeks vanuit het hart van de
Vader, kan hier terecht.

Seniorenteam
Het seniorenteam zorgt voor de coördinatie van de activiteiten en het omzien naar de
senioren binnen de gemeente.

Cateringteam
Wij willen de waarde toegankelijk uitleven door welkom en gastvrij te zijn en ervoor te
zorgen dat tijdens de zondagsdiensten en tijdens events er koffie/thee/fris geschonken kan
worden en eventueel de inwendige mens van het nodige voorzien wordt. Daarbij stellen wij
ons dienend op.

Gastenteam
Dit team bepaalt de eerste indruk die mensen hebben wanneer zij de gemeente binnen
komen. Een warm welkom aan de deur, met een glimlach of een blik van herkenning.
Mensen zullen zich gezien en gewaardeerd voelen, ze mogen komen zoals ze zijn. Dit team
leeft de waarde van toegankelijk uit.

Zorg
Doordat onze identiteit in Jezus is, hebben we de eigenschap om als gemeente om te zien
naar onze broers en zussen, maar ook naar mensen buiten de gemeente. Daarom is het
belangrijk om voor elkaar te zorgen, om naar elkaar om te zien, met name wanneer er nood
is in het leven van anderen. Deze nood kan een geestelijke nood zijn (pastoraal), maar ook
een materiele nood (diaconaal). Als EGZ kunnen we in een aantal gevallen zorg bieden, maar
is het ook denkbaar om met andere, professionele instanties gezamenlijk zorg te bieden.

Alpha
Het Alpha-cursus concept sluit goed aan bij de missie van de EGZ: iedereen laten zien en
vertellen dat God van de mensen houdt. Wij dragen als gemeente de Alpha een warm hart
toe en ondersteunen hen jaarlijks met een gift.
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Ladies United
Ladies United is verantwoordelijk voor alle vrouwenactiviteiten in de EGZ. Aangestuurd door
een teamleider met kernteam en een wisselende groep vrijwilligers brengt dit team vrouwen
bij elkaar voor bemoediging, toerusting, fun, diepgang en nog veel meer.

Zending
Zending is: Jezus laten zien, ook buiten Nederland.
Handelingen 1; 7-8 Hij zijde tot hen: “....en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in
geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.”
God is liefdevol, trouw, goed en waarheid.
En net als in Zeewolde (lokaal) wil de EGZ d.m.v. zending in het buitenland Jezus laten zien
aan de mensen om ons heen. Dit zodat zij gaan ontdekken wie Jezus is.
Wij ondersteunen het werk van 3 zendingsgezinnen in diverse delen van de wereld. 2 van de
3 gezinnen zijn uitgezonden vanuit de EGZ.

Facilitair
In 2019 hebben alle activiteiten van de EGZ plaatsgevonden in de het gebouw De Kameleon
welke sinds 2018 gehuurd word van de gemeente Zeewolde. In de loop van 2019 zijn diverse
zichtbare en onzichtbare verbeteringen aangebracht, zoals het aanbrengen van screens aan
de buitenkant van het gebouw, faciliteren van een huiskamer inclusief bibliotheek,
kidspraise ruimte en diverse andere zaken.
In December 2019 is tijdens de Gemeentevergadering een akkoord gegeven tot aankoop van
de grond en het gebouw De Kameleon.

Financiële administratie
De financiële administratie en personeelszaken worden uitgevoerd door vrijwilligers en
staan onder controle van een kascommissie en van een administratiekantoor. Dit jaarverslag
is inhoudelijk gecontroleerd en audits zijn uitgevoerd op het administratiesysteem door het
administratiekantoor.
In December 2019 is door aftreden van de huidige vrijwilligers, Gijsbert en Ria van Kampen,
besloten om de boekhouding over te dragen aan het administratiekantoor PWB die de
afgelopen jaren het jaarverslag gecontroleerd heeft middels audits. De dagelijkse incasso’s
n.a.v. de zondagse diensten zijn overgedragen naar een (andere) vrijwilliger binnen de
Evangelische Gemeente Zeewolde.
Financiële verantwoording 2019
De inkomsten van de gemeente bestaan uit maandelijkse giften van gemeenteleden,
collectes tijdens de zondagsdiensten waar gemeenteleden, gasten en bezoekers een
bijdrage aan kunnen leveren en rente-inkomsten over de tegoeden van de gemeente.
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De collectes tijdens de zondagsdiensten worden zoveel mogelijk met eenmalige
machtigingskaartjes opgehaald. In 2018 is de GIVT-app geïntroduceerd en hier is in 2019
voortgang aangegeven, zodat ook de jongere generatie op een voor hen eenvoudige manier
kan bijdragen aan de collectes op zondagmorgen.
Het grootste deel van de maandelijks inkomsten komt binnen door vrijwillige bijdragen van
gemeenteleden. Een deel van de leden geeft ook daadwerkelijk hun tienden, tien procent
van hun inkomen. Dit is ontleend aan het Bijbelse principe van het geven van de tienden,
een principe waar we regelmatig onderwijs over geven. Het is en blijft een vrijwillige
bijdrage; voor zowel de gemeente als degenen die geven is het geven van de tienden een
enorme zegen.
Dit principe passen we als gemeente ook toe op onze inkomsten; we geven tien procent van
onze inkomsten weer weg. Dit bemoedigt degene die ook de tienden geeft aan de gemeente
en het inspireert degene die dat nog niet doet. Deze 10% wordt verdeeld over verschillende
goede doelen. We hebben ons in 2019 met name gericht op goede doelen gericht op
Zeewolde of aan de bedieningen die binnen onze gemeente aanwezig zijn.
Naast bovengenoemde giften, ontvangt de EGZ-doorsluisgiften. Deze giften komen voor
100% ten goede aan de doelen waar zij voor bestemd zijn.
Voor speciale doelen, bij rampen of bij nood op het zendingsveld of bij evangelisatieprojecten, worden speciale projectcollectes gehouden. Deze collectes komen voor 100% ten
goede aan het vermelde doel.
Projectcollectes en doorsluisgiften zijn zogenaamde derden geldstromen. Door deze
geldstroom wordt het financiële resultaat van de gemeente niet beïnvloed; 100% van die
inkomsten wordt weer afgedragen aan het daarvoor bestemde doel.

7. Inkomsten EGZ
De inkomsten van de gemeente bestaan uit de vaste vrijwillige maandelijkse bijdragen en de
collectes tijdens de zondagsdienst.
De inkomsten in 2019 bedroegen in totaal €285.741 een daling van 17% ten opzichte van
2018 (toen € 344.346), 18% lager dan het geplande budget van €350.000.
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Inkomsten Trend EGZ
€ 393.639
€ 344.346

€ 322.273

€ 285.741

€ 269.699
€ 215.736

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Afbeelding 1 Inkomstentrend EGZ PERIODE 2014 – 2019

8. Toelichting inkomsten
2019 was een jaar waarin de veranderingen ontstaan in 2018, voelbaar bleven in de EGZ. De
onrust ontstaan in 2018 door het vertrek van de voorganger en de veranderende
leiderschapsstijl heeft weerslag gehad in de bijdragen van gemeenteleden aan de gemeente.
Het ledental fluctueert we zien een grotere wisseling binnen de gemeente dan wat we in
voorgaande jaren gezien hebben. Het goede nieuws is dat we ook veel nieuwe mensen,
maar ook oude bekenden weer mochten verwelkomen.
Het formele ledental in de database is vrijwel gelijk aan 2018.Op dit moment heeft de EGZ
518 leden en een groep van circa 150 mensen die met enige regelmaat de gemeente
bezoekt.

9. Uitgaven EGZ
De totale uitgaven van de gemeente bedroegen: €225.316 een afname van 35% t.o.v. de
uitgaven in 2018 (€344.325), en 36% lager dan gebudgetteerd.
De lagere kosten zit hem met name in de besparing van de personeelskosten, kerstavond
diensten met beperkte aankleding en minder uitgaven door verschillende teams (waaronder
Communicatie en Media, Kinderkerk en Gastsprekers).
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Uitgaven
€ 369.418
€ 320.935

€ 344.325

€ 269.366
€ 225.316

€ 215.913

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Afbeelding 2 Uitgaventrend EGZ PERIODE 2014 – 2019

10. Beloningsbeleid
In 2019 had de EGZ 1 parttime medewerkster in dienst, voor onbepaalde tijd, voor 2 dagen
in de week, voor in totaal 16 uur. Deze functie is halverwege 2019 komen te vervallen.

Toegepaste salarisschalen
Het brutosalaris was gebaseerd op de schalen die binnen het onderwijs gebruikt worden met
de intentie het beloningsbeleid meer te richten op wat gebruikelijk is binnen het middelbaar
voortgezet onderwijs. De schalen worden op basis van de indexatie zo nodig aangepast.

Indexatie
De salarissen van de werknemers kunnen stijgen, als gevolg van de algemene loonronden
(indexatie). De hoogte en toepassing van deze indexatie is mede afhankelijk van de op dat
moment bestaande financiële ruimte binnen de begroting van de werkgever. Als basis voor
deze verhoging wordt het prijsindexcijfer CPI-alle huishoudens, zoals deze wordt
gepubliceerd door het CBS, gehanteerd. Hierover wordt steeds in november voorafgaand
aan de 1e januari een advies aan de werkgever gegeven door de penningmeester. Deze
verhoging zal in beginsel per 1 januari worden doorgevoerd. In 2019 zijn er geen
salarisverhoging doorgevoerd.

Salarisbetaling
Betaling van salaris vond plaats rond de 24e van een maand. De vakantie- uitkering bedroeg
8% van het jaarsalaris en werd uitbetaald gelijktijdig met het salaris over de maand mei.
Opbouw van het vakantiegeld vindt plaats naar rato van het dienstverband en eventuele
parttimefactor over de periode juni – mei. Hierbij worden de verplichte wettelijke
inhoudingen in acht genomen.
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Overige vergoedingen
De EGZ betaald in principe geen vergoeding voor vrijwilligers dus ook niet aan de overige
leden van het bestuur of leidinggevend team. Alleen werkelijk gemaakte kosten die direct
voor de gemeente gemaakt zijn worden vergoed.
Een uitzondering zal worden gemaakt wanneer de inspanning van een gemeentelid
vergeleken kan worden met de inspanning van een werker maar het nog niet de tijd is om
iemand in loondienst te nemen.
De vergoeding zal in dat geval telkens per jaar opnieuw worden vastgesteld en als basis zal
er dan een vrijwilligersovereenkomst worden opgesteld. De vergoeding zal het
maximumbedrag die hiervoor vastgesteld is niet overschrijden. In 2019 was dit maximum
€150 per maand tot een maximum van €1.500 op jaarbasis. In 2020 zal de vergoeding
maximaal €1.700 worden op jaarbasis. De vrijwilliger dient hiervoor een urenstaat te
overleggen en de vergoeding bedraagt maximaal €4,50 per uur.
Het bestuur van de EGZ kan indien nodig en vanuit het bestaande budget, desgewenst, wel
externe diensten inkopen van derden.

11. Cluster Overzicht
Binnen de financiële administratie van de EGZ zijn 4 clusters gerealiseerd van uitgaven, te
weten:
A. Ondersteunende diensten
B. Main Church Ministry
C. Life and Mission
D. Connectgroepen
Binnen elke cluster zijn subgroepen aangebracht van activiteiten. Voor elke subgroep wordt
binnen het leiderschapsteam een eigenaar benoemd die budgettair verantwoordelijk is. De
penningmeester houdt het totale plaatje in beeld. Mede door regelmatige rapportages.
Rapportage vinden minimaal 1 x per kwartaal plaats en na de zomermaanden in een
verhoogde frequentie tot maximaal 1 maal per maand. Teamleiders kunnen ten alle tijden
de stand van zaken opvragen bij de administratie.

Ondersteunende diensten
Deze cluster omvat alle activiteiten die noodzakelijk zijn om de EGZ als organisatie te laten
functioneren. Dit zijn zaken zoals personeelskosten, gebouwen, ICT, administratiekosten enz.
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Ondersteunende diensten
Totaal: Personeelskosten
Totaal: Overige bedrijfskosten
Totaal: Facilitair
Totaal: Cateringskosten
Totaal:Financiële kosten
Totaal:Buitengewone baten en lasten
Totaal: Administratiekosten
Totaal: Communicatie en Mediakosten
Totaal: ICT Kosten
Totaal: Vrijwilligers en Organisatie
Totaal: Afschrijving Inventaris EGZ
Subtotaal ondersteunende diensten

Budget
€
€

Realisatie

€
8.895 €

%

13.668
8.144

31%

€ 104.350

122%

44.750

92%

€

85.825

€

5.550

€

6.304

114%

€

850

€

370

44%

€

5.000

€

7.100

€

6.909

97%

€

10.075

€

731

7%

€

4.800

€

2.265

47%

€

1.500

€

1.468

98%

€

10.000

€

6.521

65%

€ 155.729

87%

€ 179.345

Een forse afname van de personeelskosten dit jaar. Sinds 1 juli heeft de EGZ geen
werknemers meer in dienst.
De facilitaire kosten zijn ruim meer dan begroot. Dit komt omdat de te verwachten
investeringen in het gebouw in 2019 niet gerealiseerd zijn. Deze besparing en de besparing
op de rest van de ondersteunende diensten is omgezet naar een extra ‘spaarbedrag’ van
€50,000 boven de geplande €39,325. Het totale bedrag is aan de reservering eigen gebouw
toegevoegd.
Catering is over budget gegaan. De reden hiervoor is iets meer activiteit dan begroot en
tevens is er gewerkt aan kwaliteitsverbetering die meer kosten met zich mee bracht dan
begroot.
Totaal is deze cluster ruim binnen de begroting gebleven.

Cluster Main Church Ministry
In deze cluster zijn alle activiteiten opgenomen die met name met de zondagsdienst te
maken hebben of kern doelgroepen zijn.
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Main Church Ministry
Totaal: Kinderkerk
Totaal: Jeugdwerk
Totaal: Worship & Creative arts
Totaal: Gastsprekers diensten
Totaal: Toerusting en Opleiding
Totaal: Evangelisatie projecten
Totaal: Events
Totaal: Welkom & Gastenteam
Totaal: Gebed en profetieteam kosten
Subtotaal Main Church Ministry

Budget

Realisatie

%

€
€

13.500 €
17.500 €

4.409

33%

10.609

61%

€

10.000

€

9.101

91%

€

7.500

€

3.000

40%

€

4.000

€

2.029

51%

€

9.000

€

3.498

39%

€

10.000

€

9.809

98%

€

2.500

€

2.782

111%

€

1.600

€

1.925

120%

€

75.600

€

47.163

62%

Het Welkom en Gastenteam is over budget gegaan doordat er meer activiteiten zijn geweest
dan begroot. Het gebeds- en profetieteam heeft training gevolgd die meer kosten met zich
mee bracht. Deze zijn goedgekeurd daar de totale cluster ruim binnen budget bleef.

Cluster Life and Mission
Zoals de naam als zegt draait deze cluster rond de verzorging van de mens zowel geestelijk
als andere noden. Ook binnen zending hebben we focus op wezen en weduwen naast het
uitdragen van het Woord.
Life and Mission
Totaal: Pastoraat
Totaal: Diaconaat
Totaal: Tienden collecte gemeente
Totaal: Zending
Subtotaal Life and Mission

Budget

Realisatie

%

€ 10.500
€ 6.150
€ 35.000
€ 29.005

€
8.158
€ 6.658
€ 28.574
€ 25.023

78%

€

€

80.655

68.413

108%
82%
86%

85%

Als gemeente hebben wij Celebrate Recovery [CR] omarmt en hopen wij hier regionaal
impact mee te hebben om een bijdrage te leveren in een stuk geestelijk zorg rond de mens
en mensen de steun te geven die een leven met Jezus je geeft. Er is vanuit het
pastoraatbudget €7,500 euro aan CR ondersteuning gegeven.
Binnen diaconie zijn de kosten opgenomen voor de stacaravan en het onderhoud hiervan.
Een mooi plek om mensen een time-out te bieden of tijdelijk van onderdak te voorzien.
De verantwoording ten aanzien van de besteding van de tienden van de gemeente (dus de
10% van de inkomsten die wij weggeven) is als volgt:
De totale inkomsten van de gemeente bedroegen €285.711. In 2019 hebben wij dus een pot
opgebouwd van €28.574. Wij hadden nog een opgebouwd tegoed uit 2018 van €9799.
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Giften van tienden van de gemeente
Bijdrage bediening M.J. Klomp
Bijdrage Fountains of Joy
Stichting Vier je herstel (CR)
Bijdrage Stichring Go&Tell
Bijbelschool Zeewolde
New Life Equip
Bijdrage Fountains of Joy
Advertentie voor Bouwstenen Bijbelschool
Abba Childcare
Bijdrage Heart to Heart Communicatie
Bijdrage Fountains of Joy
Stichting Delina
Outreach groep Swaziland
Bureau IZSO (Spreekbeurt)
Bijdrage werk Helen Trowbridge
Bijdrage werk Mikki Kamberovic
Bijdrage Stichting Heartlink
Stichting Vier je Herstel (CR)
Bediening Ytsje Minnema

Datum
13-01-2019
28-01-2019
04-03-2019
18-03-2019
12-04-2019
08-04-2019
30-04-2018
04-07-2019
31-07-2019
04-07-2019
30-07-2018
02-09-2019
18-09-2019
23-09-2019
29-10-2019
05-11-2019
18-11-2019
26-11-2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gift
250,00
250,00
1.000,00
250,00
300,00
500,00
250,00
423,50
2.500,00
250,00
250,00
250,00
1.000,00
500,00
250,00
250,00
250,00
7.500,00
1.000,00

€ 17.223,50
Er is nu nog een bedrag beschikbaar van €21.149. Het beschikbare bedrag zal alsnog af te
dragen giften naar het volgend boekjaar worden en zal in 2020 een bestemming krijgen.
Het is mooi dat wij als EGZ kunnen zaaien in bovenstaande projecten, bij vele van deze
projecten zijn gemeenteleden initiatiefnemers of er heel direct bij betrokken. Het is mooi
om in deze bedieningen te kunnen zaaien.

Cluster Connectgroepen
Deze cluster draait om de kern van de gemeente en dat is niet alleen christen zijn op zondag
maar ook doordeweeks. De gemeente komt hiervoor bijeen in kleine groep die wij @Home
noemen. Ook andere doelgroepen komen bijeen en ondersteunen wij. ‘Outreach’ is een
groepsactiviteit waarbij wij zendelingen in het buitenland of projecten in het buitenland
ondersteunen.
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Connectgroepen
Totaal: @HOME
Totaal: Ladies United
Totaal: Seniorenwerk
Totaal: Alpha
Totaal: Ondersteuning Outreach projecten
Subtotaal Main Church Ministry

Budget

Realisatie

€
€
€
€
€

5.500
3.400
2.500
500
2.500

€
€
€
€
€

578
248
186
500
2.500

€

14.400

€

4.012

%
11%
7%
7%
100%
100%

28%

De Cluster Connectgroepen heeft beperkt gebruik gemaakt van de budgetten en heeft
slechts 28% van de budgetten gebruikt.

12. Derde geldstromen binnen de EGZ
De derden geldstromen binnen de EGZ zijn met name doorsluisgiften voor het werk van de
zendelingen en/of speciale projecten. Deze komen voor 100% ten goede voor het doel
waarvoor deze bestemd zijn.

Overzicht doorsluisgiften
Doorsluisgiften
Doorsluisgiften Stichting Samen op de bres
Doorsluisgiften St. Hart voor Swaziland
Doorsluisgiften Stichting Forerunner
Totaal: Doorsluisgiften en projectcollecten

Giften
€
€
€
€

392
8
275
675

De doorsluisgiften nemen ieder jaar af daar wij de leden van de gemeente aanmoedigen de
stichtingen achter de zendelingen direct te ondersteunen.

Overzicht projectcollecten
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Projectcollecten 2019
Voedselbank - De Kostmand
Frontrunners
St. International team restant collecte
Stichting Forerunners (Tim en Samantha)
St. International team restant collecte
Frontrunners restand collecte
Stichting GoandTell
Voedselbank - De Kostmand
St, International teams restant collecte
Stichting Forerunners (Tim en Samantha)
Ontvangen en afgedragen bedrag

Datum
13-02-2019
12-05-2019
16-07-2019
19-07-2019
26-07-2019
26-07-2019
11-12-2019
24-12-2019
24-12-2019
27-12-2019

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Giften
718
2.184
2.211
2.026
476
476
5.188
1.001
192
1.654
16.125

Projectencollectes voor specifieke doelen spreken mensen aan. Er is een mooi bedrag
binnengekomen ter ondersteuning van bovenstaande doelen.

13. Resultaat EGZ 2019
De totale inkomsten van de gemeente bedroegen in 2019: €285.741 (exclusief de derde
geldstromen). De totale uitgaven, inclusief een reservering voor een eigen gebouw van
€89.325 en de afdracht van 10% van de inkomsten van €28.574 bedroegen €275.316. Het
nettoresultaat voor 2019 is: €10.425.
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Slotwoord
De financiële situatie van de Evangelische Gemeente Zeewolde is, ondanks de teruggang in
inkomsten, gezond. Er is een sterke balanspositie met een spaarpot voor het eigen gebouw
en een gezonde continuïteit reserve.
De uitgaven zijn in lijn gehouden met de verminderde inkomsten en desondanks hebben we
toch een mooi bedrag opzij kunnen zetten voor een nieuw gebouw. Wij hebben als
gemeente ook mogen zaaien in andere bedieningen en maatschappelijke doelen in
Zeewolde.
Kijkend naar 2020 is de verwachting dat wij een gebouw gaan kopen zonder dat hier een
lening voor nodig is. De vaste lasten zijn minder door verminderde personeelskosten. Er is
een toename te verwachten van facilitaire kosten maar hier is voldoende ruimte voor.
Kortom, wij kunnen met vertrouwen het nieuwe jaar ingaan en uitzien naar de nieuwe
ontwikkelingen, die wij onder de leiding van onze redder en verlosser, mogen ontplooien.

Voor akkoord d.d. 1 Maart 2020:

Michiel Koelewijn
Penningmeester EGZ
Jan Mones
Diaken: Administratie & Ondersteuning
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14. Bijlage 1 – Winst en Verliesrekening Evangelische Gemeente
Zeewolde.
WINST EN VERLIESREKENING

INKOMSTEN

€

UITGAVEN
Ondersteunende diensten
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Facilitair
Cateringkosten
Administratiekosten
Financielekosten
Buitegewone baten en lasten
Communicatie en Mediakosten
ICT kosten
Kosten Vrijwilligers en Organisatie
Afschrijvingen inventaris EGZ

2019
285.741

€

2019

Verschil%
2018
-17%
344.346

2018

Verschil %

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.668
8.144
104.350
6.304
6.909
370
5.000
731
2.265
1.468
6.521
155.729

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

97.983
8.640
81.702
3.824
8.455
397
69
97
2.204
423
1.828
205.621

-24%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.409
10.609
9.101
3.000
2.029
3.498
9.809
2.782
1.925
47.163

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10.384
20.678
14.549
4.750
2.601
6.643
683
326
60.614

-22%

€
€
€
€
€

8.158
6.658
28.574
25.023
68.413

€
€
€
€
€

5.874
5.488
34.435
25.610
71.407

-4%

€
€
€
€
€
€

578
248
186
500
2.500
4.012

€
€
€
€
€
€

421
2.033
709
500
3.022
6.684

-40%

Totaal Uitgaven

€

275.316

€

344.325

-20%

Resultaat

€

10.425

€
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50142%

Main Church Ministry
Kinderkerk
Jeugdwerk
Worship& Creative Arts
Gastsprekersdiensten
Toerusting en opleiding
Evangelisatie projecten
Events (Gemeenteweekend)
Welkom en gastenteam
Gebeds en Profetieteam

Life & Mission
Pastoraat
Diaconaat
Tienden Collecte Gemeente
Zending

Connectgroepen
@Home
Vrouwenwerk
Seniorenwerk
Alphacursus
Outreach
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