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Jaarverslag Kerkenraad 

Algemene gegevens 
Naam ANBI   Vrije Evangelische Gemeente Zwolle 
RSIN / Fiscaalnummer  008359003 

 
Contactgegevens  
Website    www.vegzwolle.nl 
Adres    Hogenkampsweg 25 
Postcode / Woonplaats  8022 DA  Zwolle 
Telefoonnummer   038 – 454 1636 
E-mail    secretariaat@vegzwolle.nl 
    financien@vegzwolle.nl 

 
Grondslag van verbondenheid 
De grondslag van verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het 
oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de 
Heiland van de wereld. De VEG Zwolle is betrekkelijk jong (1943). Ze is ontstaan door initiatieven van naar Zwolle 
verhuisde vrije evangelischen en door het werk van de Binnenlandse zending die tentcampagnes in Zwolle 
organiseerde en de mensen een kerkelijk onderdak moest bieden. De Vrije Evangelische Gemeente heeft in 
Zwolle een eigen plaats naast de andere kerken. Ze staat tussen de reformatorische en evangelische stroming in. 
En simpelweg valt de gemeente te kenmerken met de woorden 'vrolijk orthodox'. De Bond van Vrije Evangelische 
Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een 
groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze 
gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij 
het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens 
openbaar zijn. Deze staan vermeld op onze website. 

 
Samenstelling bestuur  
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. Eind 2015 telt de kerkenraad van onze gemeente 7 leden, die zijn gekozen 
door en uit leden van de eigen kerkelijke gemeente. De samenstelling van de Kerkenraad bestaat uit zowel 
mannen (29%) als vrouwen (71%). De kerkenraad behartigt tevens diaconale taken en het beheer van 
eigendommen. 

 
Ondersteuning van het bestuur door een financiële “commissie”  
Overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk regelement worden de begroting en het financieel jaarverslag 
voorgelegd aan de leden tijdens de (jaar)vergadering voor goedkeuring. De leden worden inzake de financiële 
stukken geadviseerd door een ingestelde “commissie”. De commissie adviseert de leden om decharge te 
verlenen aan de penningmeester, administrateur en de Kerkenraad voor het gevoerde financiële beleid voor de 
gecontroleerde periode. De leden van deze zogenaamde kascommissie kunnen maximaal twee jaar 
achtereenvolgens zitting hebben in de commissie. Tijdens de betreffende vergadering worden de (nieuwe) leden 
van de commissie (her-)benoemd. 

 

Beleidsplan  
De VEG Zwolle heeft in 2015 het bestaande beleidsplan bijgewerkt, met een focus voor de jaren 2016 tot en met 
2020. Hierin zijn opgenomen acties voor de korte, middellange en langere termijn. Het vernieuwde beleidsplan is 
in de najaar ledenvergadering van 2015 door de leden goedgekeurd.  

 
 

Kernwoord Korte toelichting 
Identiteit : blijvende bezinning op wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. 

Balans : doen we als gemeente wat we aan kunnen? 

Gaven gericht : zetten we de mensen dáár in waar ze het best tot hun recht komen? 

Verdieping : we willen dat wat we nu hebben een steviger basis geven. 

Afronding : wat hebben we bereikt en welke activiteiten zijn tot afronding gekomen. 

 
Het volledige beleidsplan is beschikbaar gesteld op de website van de gemeente. Voor het algemene beleidsplan 
van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland verwijzen wij u naar www.bondveg.nl 

http://www.vegzwolle.nl/
mailto:secretariaat@vegzwolle.nl
mailto:financien@vegzwolle.nl
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Doelstelling / visie 
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst 
door:  

a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift;  
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, 

jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.  
 
Als Vrije Evangelische Gemeente Zwolle zijn we een kleine maar actieve kring. We zetten ons graag in, voor 
elkaar en voor mensen in onze omgeving en in onze stad. Het kleinschalige karakter van onze gemeente biedt 
volop mogelijkheden om er echt voor elkaar te zijn, naar elkaar om te zien en met elkaar op te trekken. Voor veel 
mensen is dat een (belangrijk) motief om te kiezen voor de VEG. In alles wat we doen proberen we die onderlinge 
betrokkenheid op elkaar vorm te geven en te verdiepen. En we willen er niet alleen zijn voor elkaar. Onze 
betrokkenheid richt zich ook op mensen die (nog) op afstand zijn. 

Verslag en rol van de (kas-)Commissie 
Rol van de Commissie 
Binnen de Gemeente wordt het jaarverslag opgesteld door de penningmeester en administrateur in opdracht van 
de Kerkenraad. Jaarlijks wordt het verslag beoordeeld en getoetst door leden van de Commissie. De leden van 
de Commissie zijn als lid, gastlid of vriend verbonden aan de Gemeente. De (gast)leden hebben tijdens de 
Algemene ledenvergadering aangewezen en aangesteld als lid van de Commissie. 
 
De Commissie onderzoekt de balans, staat van baten en lasten en de administratie van de Gemeente. De 
Commissie heeft het recht om ten behoeve van haar onderzoek alle gevraagde inlichtingen te ontvangen, en 
desgewenst de boeken, bescheiden en andere gegevens voor raadpleeg in te zien. De leden van de Commissie 
gaan vertrouwelijk om met de informatie die haar ter beschikking is gesteld. Indien nodig kan de Commissie de 
Kerkenraad verzoeken voor ondersteuning bij de beoordeling door inzet van aanvullende expertise.   

 
Verslag van de Commissie 
De Commissie is van mening dat het financiële jaarverslag en de administratie een getrouw beeld geven van het 
handelen van de Kerkenraad en de financiële situatie van de Gemeente. De Algemene Ledenvergadering heeft 
het advies gekregen om de penningmeester, administrateur en Kerkenraad decharge te verlenen voor het 
gevoerde financiële beleid en de administratie voor het afgesloten boekjaar. 

Vaststelling jaarverslag 
Tijdens de Algemene ledenvergadering d.d. 7 maart 2016 hebben de (gast)leden op advies van de Kerkenraad 
en Commissie het jaarverslag vastgesteld.  

Verslag Activiteiten 
Om goed inzicht te geven in de activiteiten van de Gemeente hebben wij gemeend de verslagen van de 
activiteiten integraal op te nemen. Onderstaande verslagen betreffen de vastgestelde teksten tijdens de 
ledenvergadering. Voor publicatiedoeleinden zijn deze om privacy redenen van de leden en vrienden van de 
Gemeente geanonimiseerd. Derhalve kunnen onderdelen, hoewel minimaal, afwijken van de oorspronkelijke 
teksten. 

 
Jaarverslag van het secretariaat 
Groeien: Dat was het thema waar we het seizoen in september 2014 mee startten. Hiermee doelen we niet op 
groei in aantal, ons doel was groeien in verbondenheid naar elkaar, groei in betrokkenheid op elkaar. In januari 
hebben we er een dienst aan gewijd en dit gekoppeld aan een stuk bezinning. Daarnaast hebben we op 19 
februari een thema-avond belegd om te leren hoe iedereen zijn of haar gaven zou kunnen ontdekken in de 
bediening van de gemeente. Maar groeien in verbondenheid doe je niet alleen door te bezinnen, maar vooral 
door iets samen te doen. 
 
We hebben dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet van het pastoraat: samen met onze gemeentelijk werker 
werkt een pastoraatteam dat handen en voeten geeft aan deze vorm van omzien naar elkaar. De leden van dit 
pastoraatsteam hebben in een zondagse eredienst een belofte van geheimhouding gedaan en we hebben ze als 
gemeente een zegen meegegeven. Ook zijn we gestart met de opzet van een nieuw beleidsplan waarin we 
samen met al onze commissies, werkgroepen en gemeenteleden een lijn uitstippelen voor de komende jaren. 
Daarnaast hebben we onze gemeente en ons eigen bestuur uitgedaagd om op een reis te gaan van bezinning 
over de doop en onze dooppraktijk. Ook de bezinningsmiddag van de kerkenraad met het thema Geestelijk 
leiderschap was gestoeld rond deze kwestie. De eindbestemming stond niet vast, toch mogen we met gerust hart 
zeggen dat deze reis ons goed gedaan heeft. Door elkaar ruimte te geven in zowel gesprek als beleving hebben 
we laten zien dat we ondanks onze verschillen nauw verbonden met elkaar kunnen zijn.  
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Verbonden zijn en relaties aan gaan doen we niet alleen met elkaar als gemeente, maar juist als gemeente naar 
buiten toe. Daarom hebben we als gemeente in samenwerking met Stichting Present en Youth for Christ een 
gezin geadopteerd dat het niet breed heeft. We ondersteunen dit gezin door wekelijks boodschappen en klusjes 
voor ze te doen. Ook hebben met Youth for Christ en de Grote Kerk Gemeente weer de jaarlijkse Sonriseweek 
gehouden, waarin toegeruste mensen met een passie voor jeugd door middel van sport en muziek kinderen iets 
mogen meegeven over wie God voor hen kan zijn.  
 
Naast al deze goede zaken waar onze gemeente aan meegedaan, over nagedacht en keuzes over gemaakt 
heeft, hebben we ook wel onze zorgen gehad. Op financieel gebied hebben we een boekje open moeten doen 
omdat we zorgen hadden over onze toekomst. De reacties waren duidelijk: we moeten door en we gaan ervoor! 
Zo aan het eind van 2015 hebben de schaapjes nog niet op het droge, maar groei is ook jezelf ontwikkelen, een 
volgende stap zetten en keuzes maken in vertrouwen dat God met ons is zoals hij dit de afgelopen jaren heeft 
laten zien. Terugkijkend op 2015 met onze momenten van zegen en van zorgen kunnen we wel stellen: we zijn 
gegroeid.  

 
 
Jaarverslag Gesprekskring  
Het afgelopen jaar was er op de derde woensdag van de maand weer de gesprekskring. We vervolgden het 
thema: ”Uit het leven gegrepen”. In de week van het gebed begonnen we ook de avond met: Leer ons bidden”. 
Daarna, voor de tweede keer keken we naar een aflevering in de reeks: “Adieu God”. Bekende Nederlanders die 
de weg kwijt zijn, maar nog niet helemaal los zijn van hun christelijke opvoeding. 
 
We hebben op een avond een spel gespeeld, dat heet: “kaarten op tafel”, een spel om open kaart te spelen. Over 
geloofsvragen. We sloten af met het thema: “De 10-daagse”, de tijd tussen Hemelvaart en Pinksteren.  
 
In juni was er een gezellige avond en een Bijbelquiz. Na de zomer viel de keuze voor het volgende seizoen op: 
“De Bergrede”. Dit waren de volgende Bijbelgedeeltes: De Zaligsprekingen, hierin komen aspecten van het 
geloofsleven aan de orde. Zout en Licht, de Geboden van God, over de betekenis, dat Jezus de wet] heeft 
vervuld. Aalmoezen geven. Een avond waar het ging over mensen die in  het buitenland gevangen zitten, omdat 
zich inzetten voor de mensenrechten in hun land. We mochten een kaart naar hen sturen (via Amnesty 
International). 
 
De avonden met gesprek, spel en studie hadden een gelijkwaardige plek. De gesprekskring werd geleid door de 
voorganger van de Gemeente.  

 
 
Jaarverslag van de 55+middagen in 2015 
Maandelijks komen de 55+ers bij elkaar.  Een redelijk vaste groep. Men komt, als het maar half mogelijk is. En 
zoals altijd startten we alle middagen rondom de Bijbel. Met aanvankelijk onderwerpen die juist voor deze 
doelgroep spreken, zoals bv. "de kracht van het gebed". Na de zomer stond een "sleutelfiguur" uit de Bijbel 
centraal. Ismaël was de eerste. En altijd weer lokken deze momenten zeer persoonlijke gesprekken uit. Die 
mogelijk zijn, omdat de sfeer open en veilig is. Na de pauze was er een ander programma, soms door één van 
ons ingevuld, soms door een gast. Een paar voorbeelden van zo'n programma van ná de pauze: 
 
Samen met de 55+ers van Meppel kijken naar dia's van iemand uit Urk, een creatieve middag, een 
associatiespel: aan de hand van diverse foto's en plaatjes vertellen..... "Delen" dus.  En Sinterklaas...., nee, die 
heeft alleen een brief in dichtvorm geschreven. Wij hebben heel ouderwets "koek verguld". De laatste middag 
vóór de zomerpauze: "Wie is dit kind?" Oude foto’s van alle 55+ers. Een succes!  Met daarna samen eten.  
 
Met de kerkenraad zijn we in gesprek over de wijze van betrokkenheid van de voorganger van de Gemeente bij 
onze middagen.  De 55+groep is een wezenlijk onderdeel van ons "gemeente-zijn". In al haar facetten. 

 
 
Jaarverslag gebedsmomenten 
Elke maand, op de woensdagavond, voordat de gesprekskring start, en in de zomer twee keer vóór de zondagse 
dienst, hebben we ons gebedsmoment. Een half uurtje. We zitten in de kerkzaal rondom de brandende 
Paaskaars.  We starten met een gedeelte uit de Bijbel. Waarna we gebedspunten kunnen  inbrengen. En dat kan 
heel breed zijn. Mensen en situaties in de gemeente, stad of land, wereldwijd. Maar ook persoonlijke dingen. 
Maar ook: we mogen danken.... 
Als je dan ook nog hoort, van mensen, die dat gebed zo heel erg nodig hebben gehad, in hun persoonlijke 
situatie, dat ze gemerkt hebben dat er "bidders om hen heen hebben gestaan"...., dan weet je weer: ja, het 
gebed, ongelooflijk belangrijk.  
 
Dit moment... dat gunnen we velen. Dit samen bijeen zijn in de naam van onze Vader. 
Want: God is erbij....!!!!! 
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Jaarverslag jongerengroep 
Dit seizoen hebben we ons bezig gehouden met de brieven uit Openbaringen 2 en 3. Iedere kringavond 
behandelden we één brief. Ter voorbereiding op de kringavond is er steeds een iemand geweest die in 
samenwerking met onze voorganger de avond heeft voorbereid. De kringavond bestond over het algemeen uit 
het lezen van de brief, informatie bij de tekst en gedachten wisseling. Dit was op afwisselende manieren; met een 
vel papier, briefjes, vragen, in de hele groep of in kleine groepjes. Mede doordat er geregeld een mooie grote 
groep aanwezig was, splitsen we vaak op in meerdere gespreksgroepjes. Dit seizoen zijn we één keer samen 
gestart met een maaltijd. Wij kijken terug op een mooi, leerzaam en gezellig seizoen.  

 
 
Kindernevendienst en oppas 
Geen separaat verslag ontvangen. 

 
 
Fase tiener 
De titel hierboven is de naam van de WhatsApp-groep van onze tieners: fase tiener. Gewoon een leuke naam, 
afgeleid van het spel fase tien. Toevalligerwijs is het tegelijkertijd een passende naam voor deze ‘ fase’ van de 
kerk: sinds lange tijd hebben we namelijk weer een tienergroep! 
 
Tweewekelijks komen we bij elkaar. Samen eten, praten over geloof, bidden, zingen en vooral veel lol en 
gezelligheid, dat is zo’n avond in een notendop. Veelal gevoed door denkstof filmpjes, hebben we het gehad over 
o.a. de bijbel, God, eigen talenten en natuurlijk powervrouwen uit de bijbel; het thema van dit eerste seizoen. 
Daarover hebben we ook een jeugddienst mogen voorbereiden samen met de voorganger en muzikale 
begeleiding, een hoogtepunt! Daarnaast hebben we leuke dingen gedaan zoals een high tea, eten in het park, 
paintballen en The Passion in Enschede. Een fantastisch leuk eerste seizoen, op naar het volgende!  

 
 
WZD-jaarverslag 2015 
Dit is een kleine groep en we zijn dan ook naarstig op zoek naar versterking. De voorzitter van de Kerkenraad is 
ons aanspreekpunt. Het is de bedoeling, dat zij eenmaal per jaar onze WZD-avond komt bezoeken. Op die avond 
gaan we het beleidsplan WZD bespreken, dat een onderdeel is van het Beleidsplan VEG 2012-2015, en toetsen 
of we de juiste koers nog houden. 
 
In dit kerkelijk jaar (2014-2015) brengen we 1 x in de maand boodschappen naar een adoptiegezin in de wijk. 
Deze boodschappen worden bij toerbeurt door een aantal gemeenteleden gekocht. Dit adoptiegezin is door 
Present en YfC aangedragen. Het gezin is er heel dankbaar voor dat ze deze boodschappen van ons ontvangen. 
 
In het seizoen 2014-2015 hebben we in oktober, de actie schoenendoos gepromoot en schoenendozen 
(Actie4Kids) verzameld. We hebben weer een aantal dozen afgeleverd voor Actie4Kids. 
De kerstpakketten-actie wordt nu anders gedaan en staat daardoor iets verder van ons af, maar toch hebben 
deelnemer(s), meegedaan om boodschappen in te zamelen voor de voedselbank. Daar raakte het mij, dat toen ik 
een briefje bij de Jumbo uitdeelde aan iemand die boodschappen ging halen mij melde, dat ze zelf van de 
voedselbank ontving, maar toch met 2 pakjes zuurkool aan kwam zetten. Dit alles, doen we niet voor ons zelf, 
maar om de liefde en genade van onze Heer Jezus uit te dragen en er handen en voeten aan te geven. 

 
 
Jaarverslag commissie Onderhoud 2015 
De commissie heeft dit jaar 4 x overleg gehad. Op de 2 klusdagen die we hebben gehad moesten we constateren 
dat het aantal helpende handjes afnam. Echter de kostenbesparing en de hoop dat er inzicht komt dat klein 
onderhoud absoluut noodzakelijk blijft, zetten er ons toe deze dagen te handhaven. Toch konden we weer een 
flink aantal klussen en klusjes afschrijven. De mededeling van vorig jaar om onze aandacht de komende tijd op 
de Kapelzaal te richten, heeft de commissie Erediensten en ons de koppen bij elkaar doen steken. Dit overleg 
was goed en we houden elkaar op de hoogte van eventuele wijzigingen.  
 
Er zijn offertes aangevraagd voor klimaatbeheersing en de dakbedekking (voornamelijk aangaande de 
Kapelzaal). Dit om ons inzicht te geven in eventueel te maken kosten. Tevens is er schilder / kleuradvies 
gevraagd voor de Kapelzaal. Een overzicht hiervan is op de ledenvergadering vertoond. De cv-ruimte diende te 
worden voorzien van een nieuwe buitendeur inclusief kozijn, daar de oude verrot was. Hoewel het nieuwe cv-
systeem dit jaar een aanzienlijke financiële besparing op leverde, zijn de regelmatig optredende storingen van 
diverse aard een lastig probleem. Een vervelend probleem wat de commissie de afgelopen tijd ervaart is defecten 
door ondeskundig gebruik. We kunnen constateren dat er het afgelopen jaar aardig wat gedaan is en dat we de 
komende jaren niet bang hoeven te zijn dat we met de handen over elkaar zullen komen te zitten. 
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Jaarverslag beheer 2015 
Voor beheer was het een rustig jaar, in die zin dat oude huurders hun contract verlengden of aanpasten en weer 
een enkele nieuwe huurder bijkwam. Dit resulteerde in een hogere huuropbrengst.  Vermeldenswaardig is dat de 
stookkosten ondanks de verhoogde bezetting een aardige duikeling naar beneden maakten. De milde winter zal 
hier ook aan bijgedragen hebben. In de praktijk is de Kapel op de meeste avonden bezet. Overdag is er nog 
genoeg ruimte. Aan het begin van seizoen 2015/2016 zijn er checkkaartjes aan de huurders verstrekt. Op deze 
kaart staan punten die in orde moeten zijn bij het verlaten van het pand. Mocht er later iets niet in orde worden 
bevonden dan volgt een boete. Feit is dat er nu beter opgelet wordt en de hoeveelheid boetes gelukkig klein blijft.  
Dus: al met al een rustig jaar. 

 
Verslag commissie Bondszaken 2015  
De commissie Bondszaken heeft zich beziggehouden met het voorbereiden van de twee Bondsvergaderingen die 
er dit jaar waren. We proberen de bijbehorende stukken zo goed mogelijk door te nemen en te begrijpen, zodat 
we er een mening over kunnen geven. Dat doen we al een aantal jaar samen met andere gemeenten in de regio.  
Met Heerde, Meppel, Apeldoorn en Bennekom. Het blijft een goede gewoonte om samen in gesprek te gaan. 
Soms komen er dan verrassende dingen uit.  De Bondsvergaderingen zelf mochten wel wat leuker, was een van 
de conclusies van de commissie revitalisering. En dat is gebeurd. Na een zakelijk gedeelte wat natuurlijk blijft, 
was er ook ruimte voor creativiteit en bezinning op een andere manier. Samen een dienst voorbereiden, samen 
nadenken over de vraag of je vanuit je geloof meer toe te voegen hebt. We houden de gemeente zoveel mogelijk 
op de hoogte via de ledenvergaderingen en via de Kapelgidsen die verschijnen rondom de Bondsvergaderingen.  

 
 
Verslag commissie erediensten 
Sinds anderhalf bestaat de commissie Erediensten. In die tijd zijn diverse onderdelen van de eredienst 
besproken, gewijzigd en verbeterd. We zien het ook als onze taak om de dingen die ingevoerd zijn verder te 
implementeren en het proces en de uitvoer van gemaakte afspraken te bewaken. Met het oog daarop hebben we 
voor diverse taakvelden contactpersonen vanuit de commissie aangesteld.   
 
Het eerste zakelijke deel is daarmee afgerond. Vanaf nu willen wij meer bezinnend en verdiepend bezig zijn en 
daarbij nadenken over diensten die er kunnen komen, bijvoorbeeld een paasnachtviering/ Paaswake op Stille 
zaterdag.  En we willen ook meedenken over een eventuele jubileumdienst in 2018.  
 
Daarnaast willen we nadenken over nieuwe vormen van vieren, in de zondagse diensten maar ook daarbuiten 
(Taizé-vieringen, Thomasvieringen, gebruik van symboliek etc. etc.)   
 
De bijzondere diensten die gehouden worden, hebben we telkens geëvalueerd en dat zullen we blijven doen. We 
hebben suggesties aangereikt voor de invulling daarvan en deze vastgelegd. Waar nodig, is er contact geweest 
met de kerkenraad hierover. Ook hebben we een gesprek gevoerd met de commissie beleid over onze plannen 
en ideeën voor de komende beleidsperiode.  
 
We hebben daarbij ook iets gezegd over de samenstelling van de commissie erediensten. Voorlopig gaan we met 
de huidige groep door, maar we denken ook na over het vervolg. We proberen de gemeente zo goed mogelijk op 
te hoogte te houden van onze plannen of over praktische zaken via de Kapelgids. 

 
 
Beleidsgroep Jeugdwerk VEG Zwolle 
Het jeugdwerk begint binnen de kerk een steeds structurelere en vastere vorm te krijgen. Vanaf de doorstart in 
2005 is oppasdienst en kindernevendienst altijd aanwezig geweest, en in de jaren daarna zijn er steeds meer 
initiatieven gekomen. De beleidsgroep Jeugdwerk is in het leven geroepen in 2012 om de verschillende 
activiteiten en initiatieven te bundelen, een visie te ontwikkelen, en vanuit die visie meer initiatieven te ontplooien. 
 
In 2015 hebben we een visiedocument gepresenteerd aan de gemeente. Dit document is besproken tijdens een 
medewerkers avond en heeft hier ook steun van de medewerkers ontvangen. We hebben dit jaar 2 medewerkers 
avonden georganiseerd, waarin ervaringen gedeeld konden worden, en een onderwerp betreffende het 
kinderwerk gepresenteerd en besproken werd. De gezinsdiensten waren al opgestart in 2014. Ook in 2015 zijn er 
weer 3 gezinsdiensten gehouden. 
 
Er is een missionaire kinderactiviteit opgestart in de vorm van een te organiseren musical. We hebben bedacht 
dat rond koningsdag de musical “De Koning komt” van Else Vlug en Wim de Knijf opgevoerd gaat worden door en 
voor kinderen in de wijk en van de gemeente. Een organisatie commissie is hiervoor in het leven geroepen en 
bemand en de eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden. Er is vanuit de commissie initiatief genomen om 
contact te leggen met andere organisaties in de wijk die jeugd/jongerenwerk doen (YfC, LdH), maar daar is 
wegens omstandigheden 
(nog) niet veel van gekomen. 
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Er is door de commissie de vraag bij gemeenteleden met kinderen in de leeftijd tussen 11 en 18, en ook in de 
ledenvergadering de vraag gesteld of er behoefte is aan catechese vanuit de gemeente. De behoefte is er zeker, 
alhoewel de huidige kinderen van 12 en ouder al een alternatief hebben, we willen echter wel graag iets 
aanbieden. We hebben daarom positief gereageerd op een mogelijkheid om samen met de Sionskerk een 
catechisaties op te zetten. Deze mogelijkheid wordt verder uitgewerkt in 2016. 
 

 
Jaarverslag kerken in Dieze 2015 
Als werkgroep van de kerken in Dieze te weten: Leger des heils, gemeente Christus Centraal, Baptisten 
gemeente, Grote kerk, Opstanding Kerk, Christengemeente de Brink, VEG en daarbij ook het YFC en daarbij 
uitbreiding van wijkkring Dieze van de VEZ en de Oosterkerk. Kwamen wij meerdere malen bij elkaar. Wij hebben 
ons bezig gehouden met voor de eerste keer een Paasmagazine te gaan verspreiden in de wijk. Bij dit magazine 
zat een los kaartje waarop mensen aan konden en mochten geven dat zij graag een Bijbel in de gewone taal 
wilden ontvangen. Door 26 mensen zijn de kaartjes ingevuld en is er bij hen een Bijbel bezorgd. Met een aantal is 
nog contact. Wij mochten zaaien, de Heer zal oogsten!  Ook hebben we weer een picknick gehouden. De 
opkomst was niet groot, maar het weer werkte ook niet mee. We gaan dit zeker nog een keer proberen in park 
Hogenkamp De voorgangers van bovengenoemde kerken zijn ook weer twee keer bij elkaar geweest het is heel 
fijn om zo samen dingen door te nemen waar we als kerken toch mee te maken krijgen in deze tijd. Ook is daar 
de opzet gemaakt om samen de week van Gebed 2016 in te gaan vullen en dat ziet er op papier goed uit met o.a. 
een gezinsdienst, een gebedslunch en een nacht van gebed.  Voorzichtige stappen zijn gezet voor een 
werkgroep Samen Dieze geïnspireerd door Gods Liefde. Deze groep gaat zich bezighouden met het uitzetten van 
vrijwilligers die mensen uit onze wijk willen helpen met hand en span dienst op dit moment draait die groep 
voornamelijk op vrijwilligers uit de VEZ maar wij hebben vertrouwen dat ook die club uitgebreid mag worden met 
vrijwilligers uit ander kerken. Daarvoor gaan we ons melden bij gemeente maken we een duidelijk plan en werken 
we samen met het Sociaal Wijkteam van Dieze en met Present. De werkgroep wordt groter en wij hebben al een 
keer gesproken over een beleidsplan, tot nu toe gaat dat moeizaam. Wat ons samen bindt is het geloof in onze 
Heer en wij mogen samen onder weg zijn. Uw inbreng maar zeker ook uw gebed is daarbij van harte welkom.  

 
Jaarverslag Sonrise 2015 
Dit jaar hebben we als sponsoractie gekozen voor een stappen-challenge. Een gemeentelid krijgt een 
estafettestokje met stappenteller mee en houdt deze maximaal twee dagen om zoveel mogelijk stappen te zetten. 
Het stokje wordt doorgegeven en er wordt een bedrag over gemaakt naar keuze. In de Grote Kerk leefde de actie 
meer dan in de VEG. Bij ons bleef het stokje regelmatig steken.  Hoewel er nog wel het een en ander te 
verbeteren valt aan deze sponsoractie is er zeker een mooi bedrag op gehaald, ruim €2000.  
 
Het sportteam was dit jaar weer groot en bestond uit 13 sporters. Vrijwilligers vinden was geen probleem. Vanuit 
beide kerken stroomden hiervoor aanmeldingen binnen. Ook hierbij was de betrokkenheid van uit de Grote Kerk 
dit jaar groter.  
 
De sportweek was zeer geslaagd. Er was een groot aantal kinderen en jongeren wat de sportweek bezocht. Ook 
de BBQ en de afsluitende dienst werden drukbezocht. Tijdens de week was er vanuit beide kerken veel 
betrokkenheid. De declaraties van sporters werden dit jaar goed bijgehouden. Er is één persoon van het 
sportteam aangesteld voor de financiën. Dit werkt goed.  
 
Volgend jaar zal de voorbereidingsweek voor het sportteam weer deels in het weekend vallen. We kiezen er weer 
voor om het bij één startdienst te houden. Met wat wisselingen in de teamsamenstelling streven we meer balans 
na in het kerkteam tussen de VEG en de Grote Kerk.  
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Balans  

(vóór winstbestemming) 
Activa 31 december 2015 31 december 2014 

 x € 1,- x € 1,- 
     
(im)materiële vaste activa     
Terreinen en gebouwen 0  0  
Inventaris 0  0  

  0  0 
     
Vlottende activa     
Liquide middelen 29.947  23.197  
Overige vorderingen 329  0  

  30.276  23.197 
     

Totaal activa  30.276  23.197 

 

 

 

Passiva 31 december 2015 31 december 2014 

 x € 1,- x € 1,- 
     
Vermogen     
Vrij besteedbaar vermogen     
Bestemmingsreserve 5.065  381  
Resultaat lopend boekjaar 13.185  4.684  

Totaal vrij besteedbaar vermogen  18.250  5.065 
     
Vastgelegd vermogen     
Bestemmingsfonds  0  0 
     

Totaal vermogen 

 
 18.250  5065 

     
Vreemd vermogen      
Langlopende schulden 7.300  16.350  
Kortlopende schulden 4.726  1.782  

  12.026  18.132 
     

Totaal passiva  30.276  23.197 
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Staat van baten en lasten 
 

 Realisatie 
2015 

Begroting  
2015 

Realisatie 
2014 

 x € 1,-  x € 1,- 
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 12.096 9.400 10.237 
Financiële bijdragen en collectegelden 40.650 44.620 32.709 
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 15.447 1.000 13.253 

Totaal baten 68.193 55.020 56.198 
    

    
Lasten    
Pastoraat -25.335 -23.500 -21.950 
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -13.039 -13.625 -10.437 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk - - - 
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -9.610 -11.920 -14.495 
Salarissen - - - 
Beheer en administratie, bankkosten en rente -2.951 -2.625 -3.638 
Overige eigendommen en inventarissen -4.074 -1.000 -994 

Totaal lasten -55.008 -52.670 -51.514 

    

Saldo voor resultaatbestemming 13.185 2.350 4.684 

 
 
Bestemming van het resultaat 
De bestemming van het resultaat is vastgesteld bij goedkeuring van de jaarrekening door de Kerkenraad en 
Ledenvergadering. Het resultaat wordt overeenkomstig het goedgekeurde financieel beleid toegevoegd of 
onttrokken aan het eigen vermogen van de Gemeente. 
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Meerjarenoverzicht 
 

 Begroting 
2013 

Realisatie 
2013 

Begroting 
2014 

Realisatie 
2014 

Begroting 
2015 

Realisatie  
2015 

Begroting  
2016 

 x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- 
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen 5.100 8.652 6.650 10.237 9.400 12.096 10.000 
Financiële bijdragen en collectegelden 29.025 31.624 42.575 32.709 44.620 40.650 32.400 
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 13.450 6.959 1.450 13.253 1.000 15.447 9.350 

Totaal baten 47.575 47.235 50.675 56.198 55.020 68.193 51.750 
        

        
Lasten        
Pastoraat -21.200 -20.336 -22.000 -21.950 -23.500 -25.335 -23.500 
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -12.350 -12.139 -12.650 -10.437 -13.625 -13.039 -13.650 
Bijdragen organen binnen de kerk - - - - - - - 
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -9.100 -9.193 -19.100 -14.495 -11.920 -9.610 -9.445 
Salarissen - - - - - - - 
Beheer, administratie, bankkosten en rente -2.225 -2.858 -2.925 -3.638 -2.625 -2.951 -2.955 
Overige eigendommen en inventarissen -200 -661 -1.000 -994 -1.000 -4.074 -765 

Totaal lasten -45.075 -45.187 -57.675 -51.514 -52.670 -55.008 -50.315 

        

Saldo voor resultaatbestemming 2.500 2.048 -7.000 4.684 2.350 13.185 1.435 
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Kasstroomoverzicht 
 2015 2014 

 x € 1,- x € 1,- 

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Resultaat 13.185 4.684 

Afschrijvingen 3.821 - 

   

Veranderingen in het werkkapitaal   

- Overige vorderingen -329 - 

- Kortlopende schulden 2944 157 

 19.621 4.841 

   

   

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiveiten   

Investeringen (im-)materiële vaste activa - 3.821 - 

Desvesteringen (im-)materiële vaste activa - - 

 3.821 - 

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   

Mutatie lopende schulden -9.050 -2.050 

   

   

Mutatie liquide middelen 6.750 2.791 

 

Beginstand liquide middelen 23.197 20.406 

Eindstand liquide middelen 29.947 23.197 

Mutatie liquide middelen 6.750 2.791 
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Algemeen en grondslagen voor de financiële verslaglegging 

Algemeen 
De vrije Evangelische Gemeente is ontstaan in 1943 en gesitueerd aan de Hogenkampsweg 25 te Zwolle. De 
Gemeente is aangesloten bij de bond van Vrije Evangelische Gemeenten en maakt in het kader van de ANBI-
status gebruik van de koepelbeschikking van de bond. De VEG Zwolle voldoet aan alle gestelde eisen van de 
ANBI-criteria, zoals gesteld door de Belastingdienst aan kerkelijke instellingen.  
 
 

Visie  
De Gemeente is gefundeerd op de grondslag van de Christelijke gemeente: Jezus Christus als Zoon van God, 
zoals Hij in het Oude en Nieuwe Testament aan ons wordt geopenbaard, als Hoofd van de gemeente, en als 
Heiland van de wereld. Vanuit die grondslag is de Gemeente er ten dienste van de wereld en is geroepen om 
door al haar bezig-zijn tekenen op te richten en teken te zijn van het Koninkrijk van God in deze wereld. 
 
 

Missie 
De gemeente heeft als taak en roeping om gestalte te geven aan evangelieverkondiging, bediening van 
sacramenten, bijbelonderwijs, diaconale arbeid en bevordering van/meewerken aan zending wereldwijd en 
dichtbij. Door middel van deze en andere christelijke taken geeft de Gemeente gestalte aan opbouw naar binnen 
en uitbouw naar buiten en geeft ze inhoud aan de visie om teken te zijn van het Koninkrijk van God in deze 
wereld. 
 

Waarderingsgrondslagen voor de balans en het resultaat 
Verslaggevingsperiode  
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.  
 

 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder 
winststreven. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische aanschafprijzen. Waar niet anders vermeld worden activa en 
passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.  De bedragen in de jaarrekening en tekstuele toelichtingen luiden 
in € 1, tenzij anders aangegeven. 
 

 
Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van de grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. 
 
 

(im-)Materiële vaste activa 

De (im-)materiële vaste activa is gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende 
afschrijvingen, gebaseerd op de economische levensduur of tegen lagere marktwaarde.  
 
Afschrijvingspercentages per jaar: 
Gebouwen en terreinen   3,33%   
Inventaris    20% – 33,33%  
 
Aanschaf van materiële vaste activa wordt geïnvesteerd boven een directe aanschafwaarde (vermeerderd met 
eventuele implementatiekosten) van € 5.000.  
 

 
Financiële instrumenten  
Het kerkgenootschap maakt geen gebruik van financiële instrumenten (derivaten) en/of houdt geen 
handelsportefeuille aan. Financiële instrumenten omvatten debiteuren, overige vorderingen, geldmiddelen, 
crediteuren en overige te betalen posten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna 
beschreven manier gewaardeerd. 
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Debiteuren en overige vorderingen 
Debiteuren worden na eerste opname gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor oninbare debiteuren wordt een 
voorziening getroffen, die in mindering wordt gebracht op het openstaande debiteurensaldo. De overige 
vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode, verminderd met bijzondere waarde verminderingsverliezen (in de praktijk gelijk aan de nominale 
waarde).  
 

Kortlopende schulden  
Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode (in de praktijk gelijk aan de nominale waarde).  
 
 

Vorderingen  
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 
 
 

Vermogen 
Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen 
zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor het 
kerkgenootschap is opgericht. 
 
Vastgelegd vermogen 
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van het kerkgenootschap zou zijn 
toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als 
bestemmingsfonds. 
 
 

Vreemd vermogen 
Het vreemd vermogen bestaat uit langlopende en kortlopende schulden. De langlopende schulden betreffen de 
schulden met een looptijd langer dan één jaar en is gewaardeerd tegen nominale waarde. De kortlopende 
schulden zijn gewaardeerd op nominale waarde en gebaseerd op contractuele verplichtingen, bestellingen of 
leveringen van goederen en diensten met een oorsprong voor balansdatum.  

 
Staat van baten en lasten 
 
Model 
De Staat van Baten en Lasten is opgesteld volgens het functionele model, waarbij enerzijds inzicht wordt 
gegeven in de baten en lasten uit hoofde van de doelstellingen en anderzijds in de kosten van de eigen 
organisatie. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 
van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
 

Belastingen 
Omzetbelasting 

Het kerkgenootschap is in beginsel geen BTW ondernemer en tevens vrijgesteld voor fondswervende activiteiten 
voor de activiteiten van (artikel 11, lid 1, onderdeel v i.c.m. artikel 132 van de btw-richtlijn): 

1. Zaalverhuur (BTW-vrijstelling, artikel 11, lid 1, onderdeel b); 
2. Schenken van koffie/thee bij vrijgestelde verhuur (symbolische vergoeding en niet gericht op de 

verlening van catering). Het betreft een bijkomende prestatie die de hoofdprestatie aantrekkelijker maakt 
en betreft géén doel op zich); 

3. Rommelmarkten 
a. Verkochte goederen zijn om-niet verkregen van particulieren en/of kerkleden; 
b. Feitelijke verkoop vindt plaats door particulieren en/of kerkleden; 
c. Verkoop vindt incidenteel plaats vanuit een niet permanente verkoop ingerichte locatie; 
d. De opbrengsten worden volledig aangewend voor de primaire activiteiten van de gemeente of 

diaconie, of worden aan een goed doel gedoneerd.  
4. Advertenties in lokale kerkbladen; 

a. Het kerkblad vervult vooral de functie van informeren van de kerkgangers door nieuws, 
rapportages en info over kerkelijke activiteiten alsmede rooster van kerkdiensten; 
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b. In het periodiek adverteren bedrijven vanwege de relatie van het bedrijf/de ondernemer met de 
gemeente (bijv. lidmaatschap van de eigenaar of bestuurders); 

c. De vergoeding van adverteerders is gering en dekt niet de kosten van het periodiek. 
 
De maximum bedragen voor fondswervende activiteiten bedragen voor 2015: € 68.067 per jaar voor 
goederenleveringen en € 22.689 per jaar voor diensten.  
 
 
Vennootschapsbelasting 

Het kerkgenootschap drijft géén onderneming zoals gedefinieerd in artikel 4 onderdeel a van de Wet 
Vennootschapsbelasting 1969.  Het vertoont geen uiterlijk van overeenkomstige werkzaamheden waardoor 
concurrentie wordt getreden met ondernemingen, gedreven door natuurlijke personen, dan wel door lichamen, 
vermeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a, b, c en d. Derhalve is het genootschap vrijgesteld voor de 
vennootschapsbelasting.  
 
 
Energiebelasting 

Het kerkgenootschap maakt jaarlijks gebruik van een teruggave verzoek van energiebelasting, overeenkomstig 
artikel 69 lid 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag. De bezittingen van de Gemeente worden in hoofdzaak 
gebruikt en zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten 
van levensbeschouwelijke aard. De ruimten zijn voor tenminste 70% (oppervlakte en dienst, met inbegrip van 
bijeenkomsten voor de 55+, kinder- en jeugddiensten) als zodanig te classificeren. 
 
 
Onroerendzaakbelasting 

De bezittingen van het kerkgenootschap zijn vrijgesteld voor onroerendzaakbelasting op basis van artikel 220d 
(sub c) van de Gemeentewet (GW). De bezittingen van de Gemeente worden in hoofdzaak gebruikt en zijn 
bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningsbijeenkomsten van 
levensbeschouwelijke aard. De ruimten zijn voor tenminste 70% (oppervlakte en dienst, met inbegrip van 
bijeenkomsten voor de 55+, kinder- en jeugddiensten) als zodanig te classificeren. 
 

 
Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquide middelen, die gedurende de verslagperiode 
beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop deze zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar 
beleggingsactiviteiten en financieringsactiviteiten. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte 
methode. In het kasstroomoverzicht wordt het resultaat, door aanpassingen hierop, tot kasstromen herleid.  
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Toelichting op de balans 

Toelichting op de activa 
 
(im-)Materiële vaste activa 
De verzekerde waarde van de gebouwen bedraagt € 839.400 en die van de inboedel € 81.400. De Gemeente is 
volledig eigenaar van de Kapel en bijhorende grond gelegen aan de Hogenkampsweg 25 te Zwolle. In 2012 heeft 
een verbouwing plaatsgevonden aan de bijgebouwen (consistorie, keuken, toiletten en bijzaal). Deze verbouwing 
is na realisatie ineens ten laste van het resultaat van dat betreffende boekjaar gebracht. Het gebouw en terrein is 
inmiddels geheel afgeschreven. De WOZ-waarde van het onroerend goed is gesteld op nihil, op grond van artikel 
220d, sub c van de Gemeentewet (GW). 
 
Het inventaris betreft de geluidsapparatuur voor de Kapel zoals deze in 2015 is aangeschaft. Het overige 
inventaris is inmiddels geheel afgeschreven. 
 
 Terreinen en 

gebouwen Inventaris Totaal 

 x € 1 x € 1 x € 1 
    
1 januari 0 0 0 
Investeringen - 3.821 3.821 
Desinvesteringen - - - 
Afschrijvingen - - 3.821 - 3.821 

31 december 0 0 0 

 
 

Vlottende activa 
 
Liquide middelen 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
Overige vorderingen 
 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Debiteuren - vorderingen op verhuur ruimten 200 - 
Debiteuren - vorderingen op advertenties 57 - 
Resultaat boekjaar 72 - 

Stand per 31 december 329 - 

 
 
De overige vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Er is geen voorziening voor oninbaarheid 
opgenomen. 
 

 

Toelichting op de passiva 
 

Vermogen 
Het vermogen staat volledig ter beschikking van de Gemeente. Het positief of negatief resultaat van enig boekjaar 
wordt jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan het vrij besteedbaar vermogen. Het vermogen van de Gemeente is 
bedoeld om de continuïteit van de bedrijfsvoering van de Gemeente te borgen. Onder continuïteit wordt o.a. 
verstaan het uitvoeren van de missie en visie en het beschikbaar en in stand houden van de Gemeentelijke 
ruimten.  
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Vrij besteedbaar vermogen 
Bestemmingsreserve 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 381 -1.667 
Resultaat voorgaand boekjaar 4.684 2.048 

Stand per 31 december 5.065 381 

 

Resultaat lopend boekjaar 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 4.684 2.048 
Onttrokken of toegevoegd aan de bestemmingsreserve -4.684 -2.048 
Resultaat lopend boekjaar 13.185 4.684 

Stand per 31 december 13.185 4.684 

 

Vastgelegd vermogen 
Bestemmingsfonds 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari - - 
Mutaties - - 

Stand per 31 december - - 

 

Vreemd vermogen 

 
Langlopende schulden 

Om de uitgevoerde verbouwing in 2012 mogelijk te maken zijn een drietal leningen aangaan. De leningen zijn 
aangegaan bij leden van de Gemeente en kennen een jaarlijks lineaire aflossing op 1 mei en respectievelijk 1 
juni. In 2015 is met de betreffende leden overeengekomen dat de schulden respectievelijk in 2016 (€ 3.300) en 
2017 (€ 4.000) geheel worden afgelost.  
 
De leningen zijn niet rentedragend en er is géén zekerheid verstrekt als onderpand voor de leningen.  
 
 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 16.350 18.400 
Aflossing -2.050 -2.050 
Aflossing door bijzondere gift -7.000 - 

Stand per 31 december 7.300 16.350 

 
 
(Overige) kortlopende schulden 
 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Verkochte collectebonnen 1.124 1.282 
Borg 625 500 
Vooruit ontvangen giften 2.400 - 
Overig 498 - 

Totaal kortlopende schulden 4.647 1.782 

 
De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.   
 
De borg betreft ontvangen borggelden van huurders van de Kapel. Contractueel is overeengekomen dat na 
afloop van de huurperiode deze gelden worden teruggestort, eventueel onder aftrek van verwijtbare kosten of 
schade aan de Kapel. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De Vrije Evangelische Gemeente uit Zwolle heeft geen regelingen die niet uit de balans blijken. De lopende 
contracten zijn of direct opzegbaar of genereren géén kosten indien deze niet worden afgenomen. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn géén gebeurtenissen na balansdatum die in deze jaarrekening vermeld dienen te worden. 

 

 

Toelichting staat van baten en lasten 

Algemeen 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten in de regel nauw aan bij voorgaande jaren. Het kerkelijk werk van 
de gemeente vertoont een grote mate van continuïteit. Als kleine gemeente zijn we sterk afhankelijk van giften, 
ondersteund met verhuur van de Kapel en extra activiteiten die zorgen voor een financiële bijdrage. Door een 
beperkt positief eigen vermogen is het sturen op begroting en financiële middelen een belangrijk mechanisme in 
het voortbestaan van de gemeente.  
 

Van kas- naar transactiebasis 

Tot en met 2014 zijn zowel baten als lasten verwerkt op kasbasis, het moment van ontvangst op de bankrekening 
was leidend voor verwerking. Met ingang van 2015 is een overstap gemaakt naar transactiebasis om eventuele 
en onnodige volatiliteit in het resultaat als gevolg van het kasstelsel uit te sluiten. Er is besloten om de 
vergelijkende cijfers, waar van toepassing, niet te corrigeren zodoende aan te blijven  sluiten bij de door de 
ledenvergadering vastgestelde staat van baten en lasten. 
 

Baten 
De Kapel is volledig eigendom van de gemeente en is niet belast met een hypothecaire schuld. De opbrengsten 
uit bezittingen/vermogen worden voornamelijk gegenereerd door verhuur van de Kapel en/of bijzalen. Door leden 
en vrienden wordt elk jaar een vrijwillige bijdrage gegeven voor het werk en activiteiten van de gemeente. Onder 
subsidies en bijdragen wordt o.a. verstaan opbrengsten uit acties die door de gemeente worden verzorgd. Deze 
acties kennen en vragen een structureel karakter om balans te vinden tussen inkomsten en uitgaven.  
 

Lasten 

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten, 
kerkelijke activiteiten voor jong en oud. Daarnaast worden de inkomsten ook besteed aan inhuur van een 
gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, organisatorische aspecten en bijdragen voor het in 
stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. Onder lasten beheer en administratie zijn 
opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen. 
 

Terugblik op 2015 en vooruitblik naar 2016 (analyse) 

 

Baten 
Opbrengsten uit bezittingen 
De opbrengsten uit bezittingen betreft de verhuur van ruimten in het gebouw aan de Hogenkampsweg. Verhuur 
van de ruimte geschiedt voornamelijk aan (gast-) leden en vrienden van de Gemeenten, alsmede verenigingen, 
kerkgenootschappen, koren en derden die verbonden zijn aan de wijk Zwolle-Dieze of de Gemeente. 
 
De opbrengsten uit bezittingen is in 2015 positief uitgevallen ten opzichte van de vastgestelde begroting. De 
verhuuropbrengsten zijn tevens hoger dan voorgaande jaren, mede door een aantal extra (tijdelijke) huurders. 
Voor 2016 zijn we prudent en schatten de bate als het gemiddelde van de jaren 2013 en 2014. Vooralsnog zijn er 
géén aantoonbare aanwijzingen dat 2016 gunstiger zal uitvallen. 
 

Financiële bijdragen en collectegelden 
Deze post bestaat uit periodieke financiële bijdragen van (gast-)leden en vrienden van de Gemeente. Daarnaast 
vallen hieronder ook de collectegelden en overige bijdragen. De jaarlijkse abonnementsbijdrage  per lid voor het 
lidmaatschap bij de Bond en giften ten behoeve van zending en externe doelen zijn hierop gecorrigeerd. 
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Voor 2016 is een bijstelling van de begrote bijdrage van gemeenteleden doorgevoerd, welke goed aansluit bij de 
ontwikkelingen 2012 tot en met 2016. Eind 2015 is een schriftelijke bevestiging van de financiële bijdrage voor 
2016 is gevraagd van elk gemeentelid. Wij zijn van mening dat de begroting een goede reflectie is van de 
toegezegde en verwachte inkomsten. In 2015 zijn enkele eenmalige bijdragen ontvangen als extra financiële 
steun, waardoor de ontvangen bijdrage over het jaar 2015 eenmalig hoger is uitgekomen dan begroting en 
voorgaande jaren.  
 

Subsidies en (overig) bijdragen van derden 
Onder deze post zijn verantwoord de ontvangen subsidies, jaarlijkse teruggave energiebelasting en acties die 
worden ingezet door Gemeenteleden. Hieronder vallen appelpluk-, inpak-, en rommelmarktacties. Ook ontvangt 
de Gemeente incidenteel nog een financiële bijdrage van zustergemeenten. Deze post varieert jaarlijks doordat 
deze sterk afhankelijk is van de extra inzet door betrokkenen en vrijwilligers.  
 
Onder subsidies en overige bijdragen zijn onder meer begrepen de acties. In 2015 is een bijzonder goed resultaat 
gehaald op onze acties, waardoor deze hoger is dan voorgaande jaren en hoger dan de begroting 2016. Onder 
acties worden bijvoorbeeld verstaan de activiteiten van de georganiseerde rommelmarkt, inpakacties en appels 
plukken (allen uitgevoerd door gemeenteleden en vrienden van de gemeente).  
 
 

Lasten 
 

Pastoraat 
Een voorganger / gemeentelijk werker van de Gemeente wordt ingehuurd via een Stichting op basis van een 
inhuurovereenkomst. De beloning ligt in lijn met het beloningsbeleid van de Bond. De ingeleende gemeentelijk 
werker verricht ook werkzaamheden bij een zustergemeente binnen de Bond.  
 
 
De pastorale uitgaven zijn in 2015 hoger uitgekomen dan voorgaande jaren en begroting als gevolg van de 
overstap naar de verwerking op transactiebasis. Bij de begroting voor 2016 is aangesloten bij gemaakte 
afspraken in de geldende overeenkomst. De overeenkomst loopt tot en met 2016.  
 
 

Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 
Onder deze post zijn verantwoord alle kosten betrekking hebbend op de kerkelijke diensten, catechese en 
gemeentewerk. Hieronder vallen ook de kostenvergoedingen van sprekers en inhuur van muzikale begeleiding. 
De voorgangers in een dienst zijn lid van de Bond en ontvangen een onkostenvergoeding dienovereenkomstig 
het normenkader zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de Bond. 
 
Binnen de Gemeente wordt voornamelijk gewerkt met vrijwilligers. Leden van de Kerkenraad en commissies 
ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden 
gedeclareerd en vergoed. In specifieke situaties kunnen vrijwilligers aanspraak maken op een zogenaamde 
“vrijwilligersvergoeding”, na besluitvorming in de Kerkenraad. Voor de hoogte van deze vergoeding wordt 
aangesloten bij de regelgeving zoals deze is opgesteld door de Belastingdienst. Jaarlijks worden alle 
vrijwilligersvergoedingen opgegeven aan de Belastingdienst op basis van een IB-47 verklaring.  
 
 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Kosten voorgangers 7.840 6.807 
Vrijwilligersvergoedingen 1.280 680 
Muzikale begeleiding 601 1.319 
Overig 3.239 1.631 

Totaal kosten Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12.960 10.437 
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Kerkelijke gebouwen 
De huisvestingskosten hebben betrekking op beheer en onderhoud van de in eigendom zijnde panden. Voor de 
afname van energie wordt deelgenomen in het collectieve contract “Energie voor Kerken”.  Dit contract is 
afgesloten voor de jaren 2015 en 2016. 
 
 2015 2014 

 x € 1 x € 1 
   
Energie en water 4.428 5.009 
Verzekeringen opstel/inboedel en belastingen 1.450 1.400 
Afschrijving 0 6.353 
Overig 3.732 1.733 

Totaal kosten Kerkelijk gebouwen  9.610 14.495 

 
Op basis van het geldende beleid in 2014 zijn de kosten voor de herbouw van het archief en multifunctionele 
bergruimte bij uitzondering ineens ten laste van het resultaat gebracht. Deze herbouw is geheel gefinancierd door 
eenmalige extra bijdragen van gemeenteleden en een subsidie.  
 
 
Onder de werkelijke kosten van de kerkelijke gebouwen vallen de kosten van energie, eigendomskosten en 
onderhoud. In 2014 is groot onderhoud uitgevoerd aan de multifunctionele ruimte, deze is niet verwerkt als 
investering, waardoor deze eenmalig hoger zijn uitgevallen. Het reguliere onderhoud is in de lijn van de 
verwachting gebleven. 
 
In 2015 zijn de kosten van overige eigendommen eenmalig hoger uitgevallen door de aanschaf van een nieuwe 
versterker en microfoons als onderdeel van het geluidssysteem.  
 
 

Salarissen 
De Gemeente heeft geen personeel in dienst.  
 
 

Beheer en administratie, bankkosten en rente 
Deze post bestaat uit kosten voor het beheer van de Gemeente. Hieronder inbegrepen zijn de kosten voor de 
overige verzekeringen (aansprakelijkheid/bestuurdersaansprakelijkheid), internet, telefonie, bank-, rentekosten en 
overige. 
 
 

Overige eigendommen en inventarissen  
Onder deze post zijn inbegrepen de afschrijvingslasten van inventaris, de aanschaf van kleine materialen en klein 
inventaris (< € 1.000). 
 

Verwachte toekomstige uitgaven 
In de komende jaren zijn noodzakelijke investeringen te verwachten in groot onderhoud van de Kapel, waaronder 
reparatie aan het dak, schilder en onderhoudswerkzaamheden. Voor deze kosten moet nog financiering worden 
gevonden. Waar mogelijk wordt onderzocht of subsidies aangevraagd kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


