Verslag Financiële Avond
van de Waardevol Leven Gemeente gehouden op maandag 29 oktober 2018

Aanwezig: 29 mensen

A.

Opening
Christiaan Beukema opent de avond door ons welkom te heten en begint met gebed.
Christiaan vertelt over Jozef als onderkoning in de 7 vette jaren, als er in Genesis 41:49 staat: ”De
magazijnen werden zo vol dat men ermee was gestopt alles te tellen, er was geen beginnen aan.”
Toen hij aan God had gevraagd of Hij er geld mee bedoelde, zei God, nee daar bedoel ik mensen
mee. Daar draait het om, geld is een middel, nooit een doel.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie neemt Christiaan met ons de agenda door.

Terugblik vorig seizoen
1. Begroting vs. Realisatie 2017-2018

TIENDEN

OFFERS

Begroot

€ 22.275

€ 23.100

€ 36.965

INKOMSTEN

€ 40.250

€ 168.676

Christiaan kijkt terug naar het afgelopen seizoen en benoemt het feit dat dit seizoen de tienden iets
zijn gestegen. De offers zijn wat achtergebleven. Het is een goeie ontwikkeling, stabiliteit in het
inkomstenpatroon. Ook de verhuur is minder dan begroot, maar dat komt omdat het een tijd heeft
stilgestaan vanwege Risico Inventarisatie.
€ 166.800

B.

VERHUUR

Werkelijk

We hebben minder uitgegeven dan begroot. Samen met een extra offer voor de hal en een
reservebedrag voor het onderhoud resulteert dat tot een positief saldo van € 10.2822. (enigszins
een vertekend beeld)
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2. Begroting vs. Realisatie 2017-2018 Missionaire activiteiten
Aan de hand van de PowerPointpresentatie laat Christiaan de cijfers zien van de begroting van de
missionaire activiteiten.
Roos Elzinga doet verslag van de giften die zij elke maand namens de Israël gebedsgroep overmaken
naar projecten van Christenen voor Israël. Deze giften doen zij namens de gemeente en zijn de
tienden van onze tienden, een bedrag van € 1.711.
Vragen:
Vraag: Hoe gaan wij om met persoonlijke leningen? Antw. Dat bekijken we per situatie, waar is
iemand het meest mee geholpen? vraag: geven jullie ook hulp in de vorm van begeleiding? Nog niet
Vraag: Welk team begeleidt de posten Diaconie en onvoorziene uitgaven? Antw. De oudstenraad en
het team zorg (Wiebrand en Truus) vraag: krijgen hulpvragers ook ondersteuning en begeleiding?
Antw. We willen breder kijken dan het moment, ook voor de lange termijn hulp bieden; dit komt
incidenteel voor.
Vraag: Waaraan moet ik denken bij Evangelisatie-acties? Antw. Met Kerst, het diner en de dienst
erna
Vraag: hebben jullie een potje voor de diaconie? Antw. Het wordt dit jaar meegenomen in de
begroting.
Vraag: Hoe komt het dat er zo’n hoog bedrag staat voor Administratie, vrijwilligers en
kantoorkosten? Antw. Het gaat vooral om kopieerkosten, licenties voor software
Vraag: Wat is Stichting De Brug? Antw. Een organisatie die praktische hulp biedt in Kosovo aan de
mensen ter plekke. Ulfert Doornbos is sinds kort directeur.
Vraag: Hij is ook directeur van Multimissions. Antw. Dat klopt, beide hebben ze goede doelen en
geven ze praktische hulp en wat is nou mooier dan een gemeentelid daarin te ondersteunen?
Vraag: Wat is er gebeurd aan risico inventarisatie wat betreft de verhuur? Antw. De installaties in
het gebouw, verwarming etc. zijn gekeurd. vraag: dan moeten alle elektrische apparaten ook
regelmatig worden gekeurd. Antw. Dat klopt, we moeten keuzes maken. Eerst andere keuringen
plats gevonden met het oog op de veiligheid. vraag: dan moet er ook naar de keuken worden
gekeken, nieuwe regels voor de hygiënewaarborging; antw. Dat nemen we mee.
Vraag: Op de begroting staat ook een post Opleidingen, waar moet ik aan denken? Antw. Het is ooit
bedacht omdat het belangrijk geacht werd om mensen toe te rusten, daarvoor staat een bedrag
gereserveerd.
Vraag: de toiletten zijn aan onderhoud toe, doorspoelen functioneert niet naar behoren. Antw.
Karlien vermeldt dat het al in de planning staat.
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C.

Vooruit Kijken Begroting 2018/2019
1. Uitgangspunten
De uitgangspunten voor de begroting lopen parallel aan het jaarthema: ‘Back to the basics’.
•
•
•

Stabiliteit bewaren
Geloof voor (geloofs)groei:
o.a. Kinderen; Tieners & Jongeren in beide groepen gebeuren mooie dingen
Blessed to be a blessing:
Missionair
Verhuur

2. Begroting
A.d.h.v. de PowerPointpresentatie gaan we de getallen van de begroting langs. Bij openstaande
leningen merkt Christiaan op dat we de lening van tante Muis zo snel mogelijk gaan aflossen (€9.200)
Uitdagingen voor volgend seizoen zit o.a. in de personeelskosten op de lange termijn. Maar ook voor
kinderen en jongeren.

3. Begroting Missionair
Vragen:
Vraag: Wordt er gekeken naar beleid voor de zending? Antw. Marko is daar vanuit de oudstenraad
druk mee, er wordt nieuw beleid op gemaakt. Het uitgangspunt hierbij is de begroting.
Mirjam Bosker is afdelingshoofd van de zending geworden. Voor dit jaar zijn Bas & Maartje
Westerhof en Jorien Zeef toegevoegd aan de zendelingen die wij ondersteunen.
Onder het kopje evangelisatieacties valt o.a. de komende kerstnachtdienst, daarvoor komt Reyer &
band naar Loppersum.
Vraag: Jullie teren wel in: het restant van vorig jaar is verbruikt in de begroting. Antw. Dat klopt, dat
is iets om rekening mee te houden. Regeren is vooruitzien.
Vraag: Gert & Anneke Veenstra staan wel in het rijtje voor gebed, maar worden niet ondersteund. Is
daar een specifieke reden voor? Antw. Nee, maar ze hebben nooit om ondersteuning gevraagd. We
nemen het mee.
Vraag: Waarom krijgt bijv. Open Doors € 900 en Multimissions € 1.200? Antw. Daar is ooit een
beslissing over genomen, dat kun je natuurlijk heroverwegen, maar dan moet er een goeie reden
voor zijn. Projecten van eigen gemeenteleden staan dichterbij en krijgen daarom financieel voorrang.
Vraag: Wat is het gemiddeld bedrag voor opbrengst verhuur? Antw. Dat verschilt per evenement,
dat ligt er aan wat ze nodig hebben, het aantal personen etc. Er is een prijslijst met vaste bedragen
waar we vanuit gaan.
Vraag: Als er ook gebruik gemaakt wordt van geluid en de keuken bij verhuur, leveren we dan zelf de
mensen? Antw. Ja, altijd eigen mensen
Vraag: Eerder werd er meer gedaan aan acquisitie, wordt dat nu ook gedaan? Antw. Nee, niet echt,
we willen het belangrijk om dat in eigen hand te houden wie er wel en niet gaan huren.
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Vraag: Is de nieuwe voorganger ook meegenomen in de begroting? Trees is maar voor 30 uur
begroot. Antw. We streven naar een fulltimer, maar we streven ernaar om binnen de begroting te
blijven.

D.

Financieel Team
Chris: Vanuit Oudstenraad
Ina:

Uitvoering dagelijkse zaken; inboeken facturen, afhandelen declaraties, rapportages, etc.

Marlies: Ondersteuning Ina, controle boekhouding, rapportage
Arjan: Onafhankelijk accountant namens BNB accountants; niet deel van het financieel team, maar
wel betrokken.
Vragen:
Vraag: De aflossing van de hypotheek is dat een vast bedrag? Antw. Ja, vorig jaar is alles herzien
Vraag: Wie is bezig met het potje ‘schoolplein’? Antw. Dat ligt bij Karlien. Zij is in gesprek met
verschillende partijen daarover, maar omdat er zo veel veranderd in de buurt, wachten we eerst
even. Er waren plannen, maar we wachten eerst alle veranderingen in de omgeving af. Er wordt wel
rekening gehouden mat invaliden parkeerplaatsen en opritten voor busjes e.d.
Vraag: De units staan er qua onderhoud niet zo best voor, wat is daarvan de bedoeling? Antw. Dat is
voor het onderhoud. Volgend jaar komt er een nieuwe school tegenover ons, er moeten nog
gesprekken over plaatsvinden of we gebruik kunnen maken van hun ruimtes op zondag.
Vraag: In de winter is het niet prettig om gebruik te moeten maken van de units, zelfs niet
verantwoord. Antw. Dat nemen we mee.
Vraag: Het nadeel van het gebruikmaken van de nieuwe school is dat je dan geen eigen lokaal hebt,
waar je dingen kunt ophangen e.d. Is het niet iets om de ruimte tussen de 2 torens aan te pakken?
Antw. We moeten het nu doen met de dingen die we hebben en het hoognodige daarin investeren,
maar het is wijs om te investeren op de lange termijn voor goede kwaliteit, dus beter om geld te
investeren in de ruimte tussen de twee torens.
Vraag: Is het een idee om energie te besparen door zonnepanelen te plaatsen? Antw. Dat kan voor
ons niet uit, we krijgen geen subsidie van de overheid. Vraag: je kunt een plan maken om per paneel
gemeenteleden te laten supporten?

Christiaan sluit af door te benoemen dat hij dankbaar is voor de gemeente, de betrokkenheid die er
is. Financieel staan we er goed voor. En uiteindelijk is wat telt, het maken van discipelen voor Jezus!

E.

Afsluiting
Peter sluit de avond af door ons voor te gaan in gebed.
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