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JAARVERSLAG 2016
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Abstract
Dit rapport is het financiële jaarverslag van de Evangelische Gemeente Zeewolde en bevat
alle elementen die vereist worden door de belastingdienst om aan de ANBI-richtlijnen te
voldoen. Als extra rapporteren wij de financiële status van Stichting Bouwfonds EGZ; een
slapende stichting opgezet om een toekomstig gebouw te exploiteren. In deze, niet ANBI,
stichting zit wat vermogen die wij door deze rapportage transparant naar voren willen
brengen.

Gijsbert en Ria van Kampen
Diakenen Administratie EGZ
Admin@evangelischegemeente.nl
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1. Voorwoord
Dit is het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Zeewolde over het boekjaar 2016. Een
jaar die in het teken is gaan staan van het thema ‘All you need is love - Reach Out’. Dit heeft
alles te maken met het doorgeven van de Liefde van Jezus voor mensen, mensen dichtbij, in
ons dorp, en veraf in de gebieden waar wij het werk van zendelingen mogen ondersteunen.
Een thema die past bij de missie en visie van de EGZ met het doel dat wij verschil mogen
maken, als gemeente en als individu, op de plekken waar wij komen of aanwezig zijn.

2. Algemene gegevens
KvK: 32166345 RSIN/Fiscaalnummer: 818679190
Website: http://www.evangelischegemeente.nl

Adres & postadres
Adres:
Meidoorn 13
3892 CJ
Zeewolde
036 – 522 7097
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;
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C. Een getuige in de wereld te zijn van Gods liefde, genade en kracht.

4. Bestuur
Het bestuur van de gemeente berust bij het oudstenteam.

Oudstenteam
•
•
•
•

Pieter en Lisette Sijl
Anne en Louise Damstra
Mischa en Inge van Brandwijk
David en Annelies de Keijzer

Taakverdeling
•
•
•

Voorzitter: Pieter Sijl
Penningmeester: David de Keijzer
Secretaris: Anne Damstra

Het bestuur wordt ondersteund door diakenen:

Diakenteam
•
•
•

Gerard en Carla Smit
Paul en Marjolein van den Bunt
Gijsbert en Ria van Kampen

De oudsten en diakenen samen vormen het leiderschapsteam.

5. Beleidsplan
Missie, Visie Waarden en Doelen
MISSIE
We helpen mensen om Jezus te leren kennen, Hem te volgen en te worden als Hij.

VISIE
Onze omgeving bereiken met de leven-gevende boodschap van het evangelie, met wat we
doen en door wie we zijn.
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WAARDEN
In wat we doen en wie we zijn worden onze waarden zichtbaar. Waarden (Genadevol,
Gastvrij, Thuis, Dienstbaar, Zorgzaam, Royaal, Groei) die onze cultuur bepalen, verankerd in
Gods Woord, als pijlers die ons helpen te staan en wegwijzers die onze richting bepalen.

DOELEN
Uit deze visie vloeien de volgende drie doelen voort:
1. We groeien geestelijk naar volwassenheid. Hoewel de start van onze
geestelijke reis voor iedereen verschillend is, is het einddoel
gemeenschappelijk: zijn zoals Jezus. Samen zijn we Zijn Lichaam om in deze
wereld de hoop te beiden die alleen Hij biedt. Daarvoor is het nodig dat we
geestelijk volwassen zijn. Al het onderwijs, in de samenkomst, @homes, jeugd
als bij de kinderen is daarop gericht. Gefundeerd op genade, uitreikend naar
iedereen.
2. We vormen een gezin, een familie. Mensen komen op verschillende manieren
de gemeente binnen, als kind, als volwassene, met ieder een eigen
achtergrond en geschiedenis. Samen vormen we een gezin, een familie,
gevonden en thuisgebracht door Jezus. Met Hem als hoofd vormen we een
thuis waar we leren wie we zijn, waar we elkaar steun bieden als dat nodig is
en waar we degene die nog zoekend is liefdevol welkom heten. We delen lief
en leed met elkaar en dragen zorg voor elkaar.
3. We bouwen aan Gods Koninkrijk. We zijn gered en vervuld met de Heilige
Geest en over gebracht naar het Koninkrijk van het Licht, Gods Koninkrijk. Als
ambassadeurs bouwen we mee aan dat koninkrijk, individueel en als
gemeente. Dat vraagt specifiek onderwijs, praktijkoefening en gelegenheden
om hierin te groeien.

EEN EIGEN GEBOUW
Van visie naar realiteit
Sinds de start van de EGZ huren we gebouwen voor onze activiteiten. Voor de opstart van
een gemeente een simpele, goedkope en schaalbare optie. Nu, bijna twintig jaar later,
denken we al enige tijd serieus na over een eigen gebouw. Die droom is er al heel lang en zo
af en toe leek die meer vorm te krijgen maar tot nu toe is het bij een droom gebleven. Dat
duurt echter niet lang meer. We willen de droom nu zichtbaar gaan maken. Wat eerst een
droom was wordt nu visie. We hebben er geloof voor dat die visie realiteit gaat worden.

THEMA 2016
Na ‘Reach Out’ is het thema voor 2016 Dichterbij. Dichterbij elkaar, dichterbij Jezus,
Dichterbij de samenleving een thema die aan veel Bijbelse aspecten gekoppeld kan worden
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en een thema die heel mooi bij de waarden past die wij in de cultuur van de gemeente
willen borgen

6. Onze uitgeoefende activiteit
Centraal staan de eigentijdse diensten op zondag waar onderwijs gegeven wordt d.m.v.
sprekers uit eigen gelederen en sprekers van buiten. Diensten waar aanbidding een
belangrijke rol speelt; muziek als middel om de gemeente dichter bij God te brengen.
Wij huren hiervoor het gebouw van scholengemeenschap ‘De Levant’ af. Vele teams zijn
actief op zondag om de ruimtes in te richten, catering te verzorgen en mensen te
verwelkomen.
Diverse evangelisatieprojecten zijn uitgevoerd waarbij het Kerstevent het hoogtepunt is. Dit
event is gericht op gasten die misschien alleen met Kerst naar een kerk komen. Wij kunnen
hen zo kennis laten maken met het Goede Nieuws van de geboorte van onze redder en
verlosser.

EGZ-kinderkerk
Alle activiteiten in de kinderkerk zijn gebaseerd op de waarheden uit de bijbel. De
doelstelling is dat de kinderen weten wie Jezus is en wat hij voor hen betekent in hun leven
voordat ze de kinderkerk verlaten.
KERNACTIVITEIT - ZONDAGSE DIENST
Behoudens de speciale diensten wordt iedere zondag aan alle kinderen tot 12 jaar een
programma aangeboden in de EGZ-kinderkerk. Alle leeftijdsgroepen: lammetjes (0- jarigen),
mini-pareltjes (1 t/m 2,5 jaar) maxi-pareltjes 2,5 t/m 3 jaar, onderbouw (groep 1 en 2),
middenbouw (groep3, 4 en 5) en bovenbouw (groep 6, 7 en 8) ontvangen onderwijs en
creatieve verwerkingsmethoden op hun eigen leeftijdsniveau.
Er staan ongeveer 150 kinderen geregistreerd terwijl er ruim 80 kinderwerkers betrokken
zijn die, volgens een rooster, één keer in de vier weken een kinderdienst draaien.
GROEP 8 PROJECT
In het begin van 2016 is de bovenbouw een eigen programma gestart. Het programma is
gericht op de grote veranderingen die deze groep te wachten staan zoals de pubertijd, naar
het voortgezet onderwijs, naar de jeugd, groepsdruk, vriendenkeuze etc.
KERK-SCHOOL-GEZINSDIENST
In 2016 is er twee keer een kerk-school-gezinsdienst in de EGZ gehouden. Op Zondag 13
maart hebben we de kinderen uit groep 1, 2, 3 en 4 van het Mozaïek ontvangen en op
zondag 06 november waren de kinderen van groepen 5, 6, 7 en 8 van de Regenboog te gast
in onze gemeente.
DE VLIEGENDE SPEELDOOS
Op 17 april was “De vliegende Speeldoos” in Zeewolde. Dit theater gezelschap studeert in
één dag met alle kinderen van de EGZ een musical in. Aan het eind van de dag wordt de
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musical uitgevoerd voor vrienden en familie. De inhoud heeft een evangeliserend karakter
en past in het EGZ-thema van het seizoen 2015/2016: Reach out!
HET BOVENBOUWKAMP
In augustus 2016 heeft de bovenbouw het nieuwe seizoen geopend met een kamp op
vakantiepark Fijnoord in Ermelo. Het thema van dit jaar was: “Sta op en schitter”
KINDERMIDDAG IN HET KANTOOR AAN DE STEVINWEG
In november is er een kindermiddag in het kantoor aan de Stevinweg georganiseerd met als
thema “Omzien naar de ander”. Er werden o.a. kerstkaarten gemaakt voor de
kerstpakketten actie.
KIDS-FOR-KIDS ACTIE
In het december hebben de kinderen van de kinderkerk actiegevoerd en geld ingezameld
voor het kinderkerstfeest van Anne en Brigitte van der Zaag in Swaziland.
KINDERKERSTFEEST
Op zaterdag 24 december was er het jaarlijkse kinderkerstfeest. Dit feest is net als vorig jaar
geïntegreerd in een groot EGZ-kerstevenement voor iedereen in Zeewolde. Ongeveer 50
kinderen hebben vanuit herberg “de gouden Ster” de musical “Vol = Vol” uitgevoerd.

EGZ-jeugd
Als doelstelling wordt gehanteerd dat de jongeren bewust kiezen voor Jezus; weten wat Hij
voor hen betekent en Hem betrekken in wie ze zijn en wat ze doen in hun leven.
THEMA
In 2016 hebben we met de jeugd stilgestaan bij de thema's “Alive” (als afgeleide van het
voorlaatste centrale thema “All you need is love - Reach out” in 2015-2016) en “Near” (als
vertaling van het huidige thema “Dichterbij”).
ACTIVITEITEN OP DE VRIJDAGAVOND
Gedurende het hele seizoen is erop bijna elke vrijdagavond een jeugd activiteit. Naast de
@Homes vonden er op vrijdagavonden gave Celebrations plaats en waren er themaavonden zoals BoyzGirlz. Ook was er genoeg fun aanwezig tijdens de Chill-in en Chill-outs
waarin we zijn wezen bowlen, BBQ'en en bijbels smokkelen.
OUTREACH
In navolging van het gemeente thema 'All you need is Love - Reach Out' is de jeugd van 2528 februari op outreach geweest naar Parijs.
EVENEMENT
In 2016 heeft de Jeugd diverse evenementen bezocht zoals Opwekking, de EO-jongerendag
en “Like Jesus”.
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KAMP
In september is de jeugd weer op kamp geweest met hierin veel groepsactiviteiten en
gezelligheid. Het kamp is de start van het nieuwe seizoen.
Kerst
Tijdens het kerst-event heeft de jeugd op diverse gebieden haar medewerking verleend.

Worship and Creative Arts
Er is in 2016 geïnvesteerd in de aanschaf nieuwe beamer + scherm en presentatie software.
Hiernaast hebben we mogen genieten van een geweldig Closer aanbiddingweekend met
Michael Larson.

Gastenteam
Een van de waarden die wij als gemeente willen borgen is gastvrijheid. Het gastenteam doet
er alles aan om mensen zich thuis te laten voelen in de gemeente. Dit begint al bij de
deur…Van harte welkom en voor nieuwe gasten: 'Kan ik u helpen?’ Ons team heeft een
dienstbare houding en wil mensen wegwijs maken. Na de dienst staan we klaar om de snelle
vertrekkers een goede zondag te wensen en te wijzen op het feit dat er een mogelijkheid is
tot koffiedrinken. In de ‘guestcorner’ staan we klaar om mensen die er voor het eerst zijn te
ontvangen en een praatje mee te maken. Maar we willen er ook zijn voor gemeenteleden
die aandacht nodig hebben, door een luisterend oor of een hug of op wat voor manier dan
ook. Dit jaar hebben wij ervoor gezorgd dat de EGZ ook van buiten meer zichtbaarheid heeft
gekregen door vlaggen te plaatsen. Ook bij slecht weer staan wij klaar met een paraplu om
mensen droog over te brengen naar het gebouw. Wij zorgen tevens voor een leuke
aankleding en een bloemetje op tafel bij binnenkomst en deze wordt ook weer in de
guestcorner gebruikt. Dit bloemetje gaat met iemand mee naar huis ter bemoediging of als
hart onder de riem. Als team willen we mensen laten zien en voelen dat ze welkom zijnzoals ze zijn.

Pastoraat
Binnen pastoraat is men vaak betrokken bij problemen in de relationele sfeer. Er zijn
Avonden met Fred Smit geïnitieerd om meer inzicht in relaties te verkrijgen. Daarbij kan er
een positieve impuls vanuit gaan wanneer we de ander (in dit geval de partner) beter leren
begrijpen. Waarbij inzicht gegeven is tussen de psychologische verschillen tussen de man en
de vrouw en er daardoor ook meer begrip is ontstaan voor waarom de partner reageert en
doet zoals die reageert en doet. Investeren in huwelijken blijft een speerpunt binnen de EGZ
en binnen pastoraat.

Diaconaat
De diaconie draagt zorg rond de mens, rond ziekte en crisissituaties. Het diaconale team
beheert ook een stacaravan op een camping buiten Zeewolde om mensen tijdelijk uit
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crisissituaties te halen maar ook om mensen die dit niet kunnen betalen een weekje op
vakantie te kunnen sturen.
Verder hebben we zitting in het IDPZ (Interkerkelijk Diaconaal Platform) van waaruit o.a.
lokale initiatieven richting de burgers in Zeewolde worden geïnitieerd en door de
verschillende kerken uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de Kerst- en Paas acties waarbij
minder bedeelden goed gevulde voedselpakketten krijgen uitgereikt. Hierin zijn ook leden
vanuit de EGZ-actief.

Alpha
De Alpha wordt in Zeewolde vanuit 5 kerkelijke gemeenten georganiseerd. Dit zijn de PGZ
(Protestantse Gemeente Zeewolde), de Christengemeente, de NGK (Nederlands
Gereformeerde Kerk), Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de EGZ (Evangelische
Gemeente Zeewolde).
Doel van de Alpha: mensen te informeren die meer willen weten over de basis van het
christelijk geloof. Dit door middel van bespreken van diverse onderwerpen op 13 avonden
en een weekend (vrijdagavond en zaterdag).
Het Alpha concept sluit goed aan bij de missie van de EGZ: iedereen laten zien en vertellen
dat God van de mensen houdt. Tevens komen een aantal kernwaarden van de EGZ duidelijk
naar voren in de Alpha: genadevol (iedereen is welkom), gastvrij (deelname is gratis), thuis
(mensen voelen zich op hun gemak) en zorgzaam (we zien om naar de cursisten en zijn er
voor ze).
Van januari t/m april is de serie Alpha bijeenkomsten gehouden in zaal “Het Trefpunt” in
appartementencomplex Kruidenborg aan de Duifkruid 5. In 2016 waren er 22 deelnemers en
we kijken terug op een hele mooie tijd met elkaar. In al deze weken hebben we de liefde van
Jezus mogen laten zien en mogen vertellen over hoeveel God van de mensen houdt en hoe
de Heilige Geest ons wil leiden. De maaltijden zijn ook dit jaar weer verzorgd door
verschillende vrijwilligers.

Ladies United
VROUWEN VERWENDAG
Op deze dag hebben we ons met name uitgestrekt naar de vrouwen die het financieel
minder breed hebben in Zeewolde. Wij hebben geprobeerd ze een onvergetelijke dag te
geven door ze lekker in de watten te leggen. Nageltjes doen, voeten badje, creatieve met
hout, leren haken, Shoppen in de Kleding hoek, genieten van een heerlijke high tea, en een
mooi woord van Netty waarom wij dit doen en terug gerelateerd vanuit de bijbel. En
natuurlijk een Goodybag.
RUNNING DINER
Running diner maken de vrouwen in een koppel van 2 een voor, hoofd of nagerecht op eigen
kosten. En worden via de sms gerouleerd, waardoor ze bij ieder gerecht aan een andere tafel
kwamen te zitten. Na het nagerecht, zijn de vrouwen nog bij Carmen thuis geweest voor een
koffie thee en wat lekkers.
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FILMAVOND
We hebben de film Warroom gekeken met de vrouwen dit jaar. Strijdkamer, dat wordt erg
letterlijk genomen. Een ruimte kamertje/kast zonder afleidingen waarin gebeden wordt en
je met gebed kan strijden tegen alle aanvallen in het leven. En je vertrouwen volledig richt
op God hierin. Super gaaf om in de film te zien hoe het leven veranderd van het gezin van de
Film. Een mooie levens veranderende film.

Zending
Wij ondersteunen 3 zendingsgezinnen in diversie delen van de wereld. Zending die past bij
het omzien naar de weduwen en wezen en die het Goede Nieuws brengt in andere delen
van de wereld. 2 van de 3 gezinnen zijn uitgezonden vanuit de EGZ.
Daarnaast ondersteunen wij het werk van een Oudste binnen een gemeente in Mongolië.
Door deze ondersteuning is er een mooi jeugdwerk ontstaan aldaar.
Wij ondersteunen ook het werk van een pastor binnen de ‘United’ kerk in India. Een gebouw
en gemeenschap die door de financiële ondersteuning van de EGZ ontstaan is.

Facilitair
De EGZ heeft diverse locatie waar ruimte gehuurd wordt. In 2016 zijn wij over gegaan naar 2 nieuwe
externe opslaglocaties. De diensten en kinderkerk maken nog steeds gebruik van De Levant,
respectievelijk Het Wold. Daarnaast zijn wij verhuisd met ons kerkkantoor naar een nieuwe locatie.
Om door de weeks samen te komen maken wij nog steeds gebruik van de ruimte bij Stichting Go &
Tell.

Financiële administratie
In 2016 zijn wij gestart met een nieuw administratiepakket die in de Cloud draait; Exact
online. Dit om het risico om van 2 vrijwilligers volledig afhankelijk te zijn te verminderen.
Tevens is er een stap gemaakt om alle procedures binnen de administratie duidelijk te
documenteren. Daarnaast hebben wij alle verzekeringen up-to-date gebracht en in lijn
gebracht met hoe deze ook in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen; noodzakelijk om ook
het financiële risico voor de gemeente bij ziekte of arbeidsongeschiktheid verder af te
dekken.
Naast bovengenoemde activiteiten vinden er nog vele andere activiteiten plaats binnen de
EGZ. Deze nemen echter geen zwaar beslag op de begroting van de EGZ en worden derhalve
niet genoemd in dit verslag.

Communicatie
Het communicatieteam draagt zorg voor alle uitingen naar buiten en houdt de website in de
lucht. In 2016 heeft het team zich met name gericht op het ondersteunen van events en
uitingen voor de zondagsdienst.
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7. Financiële verantwoording 2016
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.
De collectes tijdens de zondagsdiensten worden zoveel mogelijk met eenmalige
machtigingskaartjes opgehaald. Het principe van geven komt hierdoor beter naar voren. Wij
zien dat nu ook de jeugd en gasten bijdragen, en gemeenteleden die anders geen
maandelijkse bijdragen overmaken.
Wij gaan uit van het Bijbels principe van het geven van de tiende, 10% van het inkomen. Via
onderwijs wordt het belang van dit principe verduidelijkt. Niet als middel om inkomsten te
genereren maar als mogelijkheid om te zegenen en tot zegen te zijn. Er is geen enkele
verplichting of druk en het staat iedereen vrij om mee te doen.
Ook wij geven 10% van de inkomsten van de gemeente weg en passen daarmee hetzelfde
principe toe als wij van de leden verwachten. Deze 10% wordt verdeeld over verschillende
goede doelen. Soms spelen we in op de actualiteit en andere keer besteden we de gift aan
een goed doel dat met name op het dorp Zeewolde gericht is.
Naast bovengenoemde giften, ontvangt de EGZ-doorsluisgiften. Deze giften komen voor
100% ten goede aan de doelen waar zij voor bestemd zijn. In de meeste gevallen zijn dit de
stichtingen die de ‘EGZ-zendelingen’ ondersteunen.
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.

8. Inkomsten EGZ
De inkomsten van de gemeente bestaan uit collectes, giften en rente- inkomsten.
De inkomsten in 2016 bedroegen in totaal €322.273 een toename van 19% ten opzichte van
2015 (toen € 269.699), 5% lager dan het geplande budget van €338,970.
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Afbeelding 1 Inkomstentrend EGZ PERIODE 2014 – 2016

Overzicht inkomsten Evangelische Gemeente Zeewolde:
Budget

Gerealiseerd

%

Opbrengsten
Omzet
8000 - Vaste vrijwillige bijdrage
8010 - Collectes
8015 - Overige inkomsten
8040 - verkoop materialen
9130 - Rentebaten

Totaal: Opbrengsten

€
€

€
€

255.470 €
80.000 €
€
€
3.500 €
338.970 €

259.785
58.120
266
1.825
2.277
322.273

102%
73%

95%

9. Toelichting inkomsten
Het ledental van de EGZ is iets gegroeid in vergelijk met eind 2015 tot circa 550 leden. Ook
zijn wij een toename in het aantal gasten die de diensten bezoeken. Er is in de laatste 2 jaar
een duidelijke toename van de inkomsten. We zeggen dus niet alleen dat wij Royaal zijn; een
van de waarden die wij in de cultuur van de gemeente willen borgen, maar de leden zijn het
ook. De opbrengsten zijn wederom flink gestegen. Dit komt door onderwijs wat gegeven is.
De vaste vrijwillige bijdragen zijn iets over budget binnengekomen. De collectes waren iets
te optimistisch ingeschat. De overige inkomsten komen uit vergoedingen en verkoop
materialen die beschikbaar kwamen na de verhuizing van ons kerkkantoor.

10. Uitgaven EGZ
De totale uitgaven van de gemeente bedroegen: €320.935 een toename van 19% t.o.v. de
uitgaven in 2015 (€269.366), 5% lager dan gebudgetteerd. De hogere kosten t.o.v. 2015
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zitten met name in: in een hogere reservering voor een gebouw die wij genomen hebben op
de balans van €62.500 in vergelijk met €39.000 in 2015.
De uitgaven volgen hetzelfde patroon als de inkomsten:
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Afbeelding 2 Uitgaventrend EGZ

11. Beloningsbeleid
De EGZ heeft 1 fulltime voorganger in dienst die tevens voorzitter is van het bestuur. De
voorganger heeft een dienstverband, voor onbepaalde tijd, voor 40 uur per week.
De EGZ heeft 1 parttime leider van het kinderwerk in dienst, voor onbepaalde tijd, voor 2
dagen in de week, voor in totaal 16 uur.

Toegepaste salarisschalen
Het brutosalaris is oorspronkelijk (tenzij in het oudstenteam anders overeengekomen)
gebaseerd op de schalen zoals die zijn vastgesteld door de Stichting & Vereniging Alvadam in
januari 2004, verhoogd met de tot aanvang dienstverband toegepaste indexatie op deze
schalen.
Vanaf 2015 zijn wij ook gaan kijken naar de schalen die binnen het onderwijs gebruikt
worden met de intentie het beloningsbeleid meer te richten op wat gebruikelijk is binnen
het 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
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aan de 1e januari een advies aan de werkgever gegeven door de penningmeester. Deze
verhoging zal in beginsel per 1 januari worden doorgevoerd.

Salarisbetaling
Betaling van salaris vindt plaats rond de 24e van een maand. De vakantie- uitkering bedraagt
8% van het jaarsalaris en wordt 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.

Overige vergoedingen
De EGZ betaald 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.

12. 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 samen met de diakenen die de financiële administratie runnen houden het
totale plaatje in beeld. Mede door regelmatige rapportages.

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
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Facilitair
Cateringskosten
Administratiekosten
Financieel kosten
Buitengewone baten en lasten
Communicatie en Mediakosten
ICT Kosten
Vrijwilligers en Organisatie
Afschrijving inventaris gemeente
Subtotaal ondersteunende diensten

Budget

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gerealiseerd

88.500 €
5.800 €
70.770 €
3.500 €
3.200 €
€
€
7.000 €
3.250 €
500 €
1.000 €
183.520 €

88.723
6.440
90.609
4.173
3.275
772
1.128
3.623
603
199.345

%

100%
111%
128%
119%
102%
0%
0%
16%
111%
121%
0%
109%

De personeelskosten zijn in lijn met de begroting gerealiseerd.
De budgetoverschrijding van 11% voor de overige personeelskosten worden met name
veroorzaakt door de kosten die gemaakt zijn voor de leidersteam bijeenkomsten. Dit zijn de
kosten die gemaakt worden, niet alleen voor de bijeenkomsten van het leiderschapsteam,
maar ook de avonden met het bredere leiderschap van de gemeente. Wij geloven dat
investering in leiderschap belangrijk is en blijft.
De cateringkosten zijn overschreden daar er meer gebruik van gemaakt is. Tevens geloven
wij dat ook rond catering een uitstraling gerealiseerd wordt die passend moet zijn bij de
waarden van de gemeente.
De ICT kosten zijn hoger uitgevallen daar wij eerder dan gepland ons ‘Cloud’-gebaseerde
gemeente managementsystem Planning Centre Online moesten opschalen daar wij
meerdere modules zijn gaan gebruiken. Dit was in de begroting nog niet voorzien.
Totaal is deze cluster keurig 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
Kinderkerk
Jeugdwerk
Worship & Creative arts
Gastsprekers diensten
Toerusting en Opleiding
Evangelisatie projecten
Welkom & Gastenteam
Gebed en profetieteam kosten
Totaal Main Church Ministry

Budget

Gerealiseerd

€
€
€
€
€
€
€
€

10.300 €
15.000 €
18.350 €
5.000 €
2.000 €
11.000 €
2.250 €
€

9.455
7.278
16.524
3.286
645
9.534
1.762
173

€

63.900 €

48.658

%

92%
49%
90%
66%
32%
87%
78%
0%
76%

Deze cluster behoeft geen verdere gedetailleerde toelichting daar deze cluster ruim binnen
het goedgekeurde budget is gebleven.

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
Pastoraat kosten
Diaconaat
Tienden collecte gemeente
Zending
Totaal Life and Mission

Budget

Gerealiseerd

€
€
€
€

900
17.000
34.000
33.650

€
€
€
€

265
8.510
32.227
29.907

€

85.550

€

70.909

%

29%
50%
95%
89%
83%

Ook deze cluster behoeft geen verdere gedetailleerde toelichting daar deze cluster ruim
binnen het goedgekeurde budget is gebleven.
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:
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Grootboek 1250
Giften van tienden van de gemeente
Datum
Startgeld avondvierdaagse
01-06-16
Stichting vluchteling
08-06-16
St de Sfinx
08-06-16
Stichting de Biezenburcht - jobhulpmaatje 08-06-16
Stichting ECHO
13-09-16
Gift Stichting Delina
31-03-16
Stichting Fountains of Joy
28-04-16
Spring of Living Water
21-04-16
Stichting op de Bres
Stichting Hart voor Swaziland
Stichting Forerunner
Stichting International Teams
IDPZ Kerstpakketten actie
Stichting Opendoors
Gedoneerd in 2016
Reservering op de balans
Beschikbaar

Gift
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

75
250
500
500
2.500
5.000
5.000
505
2.500
2.500
2.500
2.000
1.500
2.500
27.830
32.227
4.397

Het is mooi dat wij als EGZ kunnen zaaien in bovenstaande projecten.

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.
Connectgroepen
@HOME kosten
Ladies United
Seniorenwerk EGZ
Alphacursus
Outreach
Totaal Connectgroepen

Budget

Gerealiseerd

€
€
€
€
€

1.250
2.000
1.250
500
1.000

€
€
€
€
€

215
784
431
500
94

€

6.000

€

2.024

%

17%
39%
35%
100%
9%
34%

Ook deze cluster behoeft geen verdere gedetailleerde toelichting daar deze cluster ruim
binnen het goedgekeurde budget is gebleven. Ondanks het feit dat er een ‘outreach’ heeft
plaatsgevonden zijn de kosten zeer laag daar er diverse acties opgezet zijn om de kosten
voor deze ‘outreach’ te dekken. Dit was dus een meevaller binnen de begroting.
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13. 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
Doorsluisgiften Radovan en Mireille - Stichting Boaz
Doorsluisgiften Evergreen
Doorsluisgiften Interserve
Doorsluisgiften DTS
Doorsluisgiften overig
Totaal Doorsluigiften

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Gift
1.032
955
968
510
900
150
705
50
5.270

De doorsluisgiften nemen ieder jaar af daar wij de leden van de gemeente aanmoedigen de
stichtingen achter de zendelingen direct te ondersteunen. Het bedrag gerealiseerd in 2016 is
circa 1/3 van het bedrag gerealiseerd in 2015.

Overzicht projectcollecten
Projectcollecten:
ZOA Africa
Abba Child Care "Kingsley"
Stichting Go & Tell
Totaal Projectcollecten

Datum
14-02-16
06-11-16
20-11-16

Opbrengst
€
6.321
€
10.780
€
10.342
€
27.443

De projectcollecte opbrengst is 11% lager dan in 2015. Dit bedrag is sterk afhankelijk van de
actualiteit, noden in de wereld en de frequentie waarbij wij een projectcollecte ophalen.
Mooi is te zien dat er voor deze collecten royaal gegeven werd.

14. Resultaat EGZ 2016
De totale inkomsten van de gemeente bedroegen in 2016: €322.273 (exclusief de derde
geldstromen). De totale uitgaven, inclusief een reservering voor een eigen gebouw van
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€62.500 en de afdracht van 10% van de inkomsten van €32,227 bedroegen €320,935. Het
nettoresultaat voor 2016 is: €1.338.

15. Statistiek
Het ledental van 510 leden is vrijwel gelijk gebleven t.o.v. 2015 wel zien wij een stijging in
het aantal gasten die wij mogen ontvangen in onze diensten.

Afbeelding 3 Ledenaantal EGZ

Demografisch is de gemeente in de volgende leeftijdsgroepen opgedeeld:

Groen = vrouwen
Blauw = mannen
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17. Bijlage 1 – Winst en Verliesrekening Evangelische Gemeente
Zeewolde.
Administratie: 1 - Evangelische Gemeente Zeewolde

18-01-17 16(01

Administratie: 1 - Evangelische Gemeente Zeewolde
Datum: 18 januari 2017 door Gijsbert van Kampen

Balans / Winst- en verliesrekening
Beeldopties
Balans: Type Balans / Winst & Verlies
Boekjaar 2016

Tonen Winst- en verliesrekening
Periode 1 - 12

Niveau Gecomprimeerd
Na boeken

Vergelijken met
2016
Eindsaldo (Debet)

Eindsaldo (Credit)

WINST- EN VERLIESREKENING
Facilitair

90.608,92

Cateringskosten

4.173,11

Administratiekosten

3.274,85

Communicatie en Mediakosten

1.127,58

ICT Kosten

3.623,42

Vrijwilligers en Organisatie
Projectcollecten
Doorsluisgiften

603,16
27.417,70
25,00

Kinderkerk

9.455,45

Jeugdwerk

7.277,86

Worship & Creative arts
Gastsprekers diensten

16.523,93
3.286,31

Toerusting en Opleiding

644,99

Evangelisatie projecten

9.533,74

Welkom & Gastenteam

1.762,06

Tienden collecte gemeente

32.227,26

Gebed en profetieteam kosten

173,27

Pastoraat kosten

264,82

Diaconaat
Zending

8.508,82
35.176,95

@HOME kosten

215,48

Ladies United

783,90

Seniorenwerk EGZ

431,36

Alphacursus

500,00

https://start.exactonline.nl/docs/FinBalanceSheet.aspx?ExpExcel…=2&SysDoPrinting=1&ExportLines=&IsModal=1&BeginModalCallStack=1
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18. Bijlage 1 (vervolg)- Winst en verliesrekening Evangelische
Gemeente Zeewolde
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