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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 2016 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 (14%) als vrouwen (86%). 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. 6 maart 2017 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 
Als kerkelijke gemeente is het nooit wenselijk dat je stil staat. Daarom geeft het des te meer reden tot blijdschap 
en dankbaarheid als je kunt concluderen dat we in het afgelopen jaar als gemeente van God wederom 
ontwikkeling hebben doorgemaakt en vooruitgang hebben geboekt. 
 
In 2015 waren we gestart met een bezinningstraject over de verschillende vormen van de doop en het belijden 
van je geloof. In januari 2016 sloten we dit traject af met een positief resultaat, als je dit zo zou mogen noemen. 
We hebben uitgesproken dat we als gemeente blij zijn dat iemand ja zegt tegen God en zijn of haar leven met 
hem verder wil gaan. In de uiting van dit ja-woord laten we elkaar de ruimte, ook als dit betekent dat het in een 
andere vorm geuit wordt dan we zelf zouden kiezen. Met dit besluit zetten we onszelf niet af tegen de traditie 
waar de gemeente uit voortgekomen is, integendeel: we beschouwen dit als een aanvulling en verrijking van de 
reeds bestaande vormen en een afspiegeling van de veelkleurigheid van de mensen en hun achtergronden die 
onze gemeente vormen. Later in het jaar is een eerste gemeentelid gedoopt door onderdompeling. Dit was een 
groot feest, evenals bij de drie kleine kinderen die we hebben mogen opnemen in de kring van onze gemeente 
door doop en verwelkoming. 
 
In februari hebben we als gemeente een kerkenradenconvent verzorgd. Deze stond in het thema “10 jaar VEG-
Zwolle anders”. Het doel was niet om onszelf op de borst te kloppen met de doorstart en positieve ontwikkelingen 
vanaf september 2005 in Zwolle, want we zijn nog steeds kwetsbaar en afhankelijk. We hebben simpelweg ons 
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verhaal en onze ervaringen gedeeld zodat andere gemeenten, klein of groot, er hun voordeel kunnen doen. 
Hierna gingen we met de buurtgemeenten in gesprek over issues die bij ons hebben gespeeld of nog aan de orde 
zijn. Zaken die ook herkenbaar en relevant (kunnen) zijn bij alle gemeenten, of ze nu groot zijn, groeien of kleiner 
worden. Zo konden we leren van elkaars ervaringen. 
 
Het afgelopen jaar stond voor ons ook in het teken van een nieuw beleidsplan. Een commissie van 
gemeenteleden heeft in samenspraak met alle commissies, werkgroepen, de gemeenteleden en de kerkenraad 
een nieuw beleidsplan opgesteld. Een helder, concreet en uitvoerbaar plan wat past bij de fase waar onze 
gemeente zich in bevindt: na een fase van heropbouw, vernieuwing en nieuwe wegen inslaan menen we ons nu 
te moeten richten op consolideren: het verstevigen en verdiepen van hetgeen we nu hebben. Deze fase betekent 
echter niet dat we helemaal geen nieuwe dingen meer opzetten. Al geruime tijd leefde binnen onze gemeente de 
vraag of er ook een catechese-aanbod kon komen voor tieners die opgroeien binnen onze gemeente. Hierop 
hebben we een positief antwoord kunnen geven in de vorm van een samenwerkingsverband voor catechese met 
een PKN-wijkgemeente in onze buurt.  
 
Naast bovenstaande positieve zaken heeft 2016 voor ons ook zeker zorgen gekend. Zo hebben we op in de 
gemeente op persoonlijk vlak zorgen gehad rondom leven en gezondheid van gemeenteleden en hun dierbaren. 
Op gemeenteniveau hebben we in oktober de nieuwe begroting met tegenzin moeten aanvaarden omdat deze 
niet sluitend is. Op landelijk niveau waren alle gemeenten deelgenoot van de zorgen in de Bond; het was roerend 
jaar voor de Bond en haar gemeenten. Deze gecompliceerde kwesties zijn nog niet ten einde, de oplossingen 
nog niet sluitend. In september begonnen we het nieuwe seizoen met een jaarthema: “Geloven, en dan?” Op de 
open vraag wordt geen antwoord gevraagd van ons; wanneer we de Geest van God de ruimte geven kunnen er 
dingen gebeuren die we zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar de eerste stap is geloven. In dit geloof 
zien we met verwachting uit naar het komende jaar, op persoonlijk vlak, op gemeenteniveau en op landelijk 
niveau.  
  

 
Jaarverslag Gesprekskring  
Het afgelopen jaar was er weer 1 keer per maand de gesprekskring. We pakten de draad op en gingen verder 
met ons thema de Bergrede. Hierin komen alle aspecten van het geloofsleven aan de orde. 
 
We begonnen met het thema: Bidden, vlak voor de week van het gebed. De maand daarna was het thema: 
Vasten, passend in de 40-dagentijd. Op de bijeenkomst waarin het thema (geen) Zorgen voor morgen, mochten 
we een voorwerp meenemen wat te maken had met het begrip: bezorgdheid en/of onafhankelijkheid. Niet 
oordelen maar bidden, de splinter zien maar zelf een balk hebben. Het gaf veel gespreksstof. De laatste avond 
ging het over Horen en doen! We sloten deze avond af in informele sfeer onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
 
Na de vakantie kozen we voor het jaarthema van onze gemeente: Geloven en dan...... Door een voorwerp mee te 
nemen wat symbolisch was hoe we de afgelopen zomer beleefd hadden blikten we terug. Dan een avond met als 
onderwerp, Wat je zegt ben je zelf. De voorlaatste avond ging het over Noach prediker van Gods gerechtigheid. 
De uitdagende vraag was dan ook: wat betekend dit verhaal voor onze roeping als christen in de werkelijkheid 
van hier en nu.  
 
We sloten het jaar af met het thema: Een onmogelijke zwangerschap. De gesprekskring werd geleid door de 
voorganger. Verder dank aan allen die hebben meegewerkt. 

 
 
Jaarverslag van de 55+middagen  
Iedere eerste woensdag van de maand komen de 55+ers bij elkaar in het Trefpunt. In het algemeen is dit een 
zeer stabiele groep. In het eerste deel van de middag stond vóór de zomer een sleutelfiguur uit de Bijbel centraal. 
Ná de zomer was dit een geloofsheld, zoals ze in Hebreeën 11 worden genoemd. Dit, omdat we het jaarthema 
van de gemeente volgen. 
 
Op de eerste middag van het nieuwe seizoen, in oktober, is meegedeeld, dat de voorganger vanaf die datum na 
de pauze andere bezigheden heeft, en, op een paar middagen van het seizoen na, niet bij het tweede deel van 
de middag zal zijn. 
 
Wel is een lid van de Kerkenraad onze gelederen komen versterken. Bij alle organisatorische zaken, alsook als 
lid van onze groep. En aan het eind van de middag is zij degene, of één van ons, die de middag afsluit met 
gebed. 
Het lid van de Kerkenraad heeft tevens het Ouderenpastoraat voor 75+ers onder haar hoede. Met ook allen die 
deelnemen aan de 55+middagen. Het tweede deel van de middag wordt heel divers ingevuld. Soms door één of 
meerderen van ons, soms door een gast. Een heel grote verrassing was, dat Sinterklaas in eigen persoon op 
bezoek kwam. Door sommigen zelfs helemaal niet herkend! Zelfs niet met die steeds weer afzakkende mijter!  
En de laatste middag vóór de zomer was, bijna traditioneel, een gezellige middag, met ook samen de warme 
maaltijd gebruiken. Met starten op de gewone tijd van half drie. Omdat dit voor velen een goede tijd blijkt te zijn. 
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Wanneer het maar half mogelijk is, komt iedere 55+er, maandelijks. En allen zijn zeer betrokken op elkaar. We 
zijn een heel wezenlijk onderdeel van ons “gemeente-zijn”. 

 
 
Jaarverslag gebedsmomenten 
Maandelijks, op de woensdagavond, voordat de gesprekskring start,  en in de zomer op 2 zondagochtenden, vóór 
de zondagse dienst, hebben we ons gebedsmoment. In de kerkzaal, rond de Avondmaalstafel, bij de brandende 
Paaskaars.  Heel lang waren we met een zeer kleine groep, de laatste tijd schuiven meerderen aan. Maar niet het 
aantal is belangrijk. 
 
De gebedsonderwerpen zijn heel divers. Van omstandigheden en mensen binnen onze gemeente, of van ver 
daarbuiten. Zo ook persoonlijke situaties. En wat we vaak benadrukken: God wil ook gedankt worden. 
 
We weten, en merken ook vaak, dat het gebed veel doet. Horen het van sommigen waarvoor intensief is/wordt 
gebeden. Hardop meebidden mag. In stilte meebidden is even waardevol. Het is iedere keer weer een bijzonder 
moment, zo samen in de naam van onze Vader bijeen zijn. Want we weten, altijd weer: God is erbij! 

 
 
Kinderwerk 
Geen separaat verslag ontvangen. 

 
 
Jaarverslag tieners 
Wat hebben we het getroffen met onze tieners! U heeft allemaal de vruchten kunnen zien tijdens de grotendeels 
door hen georganiseerde en uitgevoerde jeugddienst; al zingend, dichtend, pratend en prekend! Ik kan u 
verzekeren, een ‘ gewone’  avond is minstens zo inspirerend. Gezellig met elkaar eten, daarna een spel, een 
filmpje, gesprek of bijbelstudie, en afsluiten door met elkaar te zingen. Na elke avond zijn we altijd weer onder de 
indruk van de dames en, niet geheel onbelangrijk, het is gewoon heel erg gezellig! En dan mochten we dit jaar 
ook weer naar The Passion, en gingen we voor het eerst op kamp in Ommen, waarbij we vakkundig de hoofdprijs 
bij de bingo binnen gesleept hebben. 

 
 
WZD-jaarverslag  
We hebben driemaal vergaderd het afgelopen jaar. Daarin hebben we aandacht besteed aan Adoptiegezin en 
kerken in Dieze. Tevens hebben we 40-dagen kalenders van Tear onder de aandacht gebracht en vlak voor 
Pasen, kaarten uitgereikt die naar gevangenen kunnen worden verstuurd als paasgroet. In 2016 hebben twee 
leden afscheid genomen van de WZD. Vanaf sept tot dec bestond de WZD uit één persoon. 
 
In oktober is actie schoenendoos geweest en hebben verschillende gemeenteleden met hun kinderen een 
schoenendoos ingeleverd. Het adoptie gezin is door zes gemeenteleden ondersteund met eenmaal in de maand 
met boodschappen. Dit loopt nog tot 1 april 2017. We hebben ook een Paas- en Kerstgroet naar iemand 
verstuurd, die in Amsterdam onder moslims aan het werk is en zich voorbereid om naar Azië te gaan om daar 
Gods Liefde onder de moslims te tonen 
 
Begin 2017 is versterking gekomen van een nieuw WZD lid, maar als iemand geroepen voelt, we kunnen nog wel 
versterking gebruiken. Als VEG zijn we van oorsprong een zendingsgemeente en zending betekent betrokken zijn 
met je medemens en om te zien naar je medemens en zo in woord maar vooral daad, Jezus weg te laten zien. 

 
Jaarverslag commissie Onderhoud en beheer 
Samenstelling commissie: 
De commissie is uitgebreid met drie dames. Eén lid van de commissie is gestopt. 
 
Beheerder: 
In 2016 is de beheerder gestaakt met zijn activiteiten en deze zijn overgedragen aan een nieuwe beheerder. 
 
Onderhoud: 

- Er zijn twee schoonmaak/ klusdagen geweest. 
- Het podium is aangepast 
- De vloerbedekking op het podium is vervangen. 
- De lampen in de kerkzaal zijn vervangen. 
- Er is een behoorlijk gedeelte van de buitenkant van het gebouw geschilderd. 

 
Storingen 

- Er zijn veel storingen geweest met de verwarming (inmiddels zijn er andere thermostaten geplaatst) 
- De vaatwasser is kapot geweest 
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Algemeen 
- Er is een sleutelbeleid ingevoerd (gebruikers maakten ten onrechte gebruik van materialen en de 

voorraad).  
- Er is viermaal een oproep geplaatst om mensen die eenmaal per acht weken op zaterdag rondom de 

kerk willen opruimen. Helaas is het bij één opgave gebleven. 
 
Verhuur 

- Er zijn veel onregelmatigheden geweest ten aanzien van de verhuur en er zijn dingen gebeurt die niet 
mogen gebeuren.  

- Ook de ‘overburen’ bleken ontevreden te zijn. Huurders bleven tot ‘s nachts 02:00 uur en gaven overlast. 
- Verder is uit een doorberekening van de opbrengsten en de kosten gebleken dat de opbrengsten niet in 

verhouding stonden met de kosten.   
- Dit is met de kerkenraad besproken en er is besloten om ten aanzien van de verhuur een ander beleid te 

gaan voeren.  
- Dit beleid houdt in dat er alleen nog verhuur plaatsvind als het minimaal de kosten dekt. 

 
Plannen voor 2017 

- Door een aannemer is de staat van het dak en de voorpui onderzocht. De staat is zorgelijk en dient te 
worden vervangen. Ook is de isolatie van met name de kerkzaal niet meer van deze tijd. 

- Inmiddels is contact gezocht met adviserende instanties. Zodra er meer te melden valt aan de 
gemeenteleden volgt er bericht. 

- De verder geplande zaken voor 2017 zijn tweemaal grote schoonmaak / klusdag. 

- Lopend onderhoud. 
 
Verslag commissie Bondszaken  
Het proces van revitalisering is nog steeds gaande in de Bond.  De voorgestelde wijzigingen krijgen vorm.  Dat is 
een van de zaken waar we ons mee bezig hielden op de Bondsvergadering van maart. We hebben ook met 
elkaar gesproken over een veilige gemeente en er was een feestelijke, muzikale afsluiting. In november hadden 
we ruimte om de zakelijke stukken te bespreken, o.a. over een regeling voor permanente educatie.  ’s Middags 
was er een gemeenteberaad. Met de gemeentes uit de regio gingen we in gesprek over hoe we loyaal zijn aan 
besluiten in de Bond, leiding geven in de Bond en verantwoording bij het uitvoeren van taken. Dit gesprek krijgt 
zeker een vervolg in 2017.  
 
De vergaderingen werden voorbereid met andere gemeenten. Plaats van ontmoeting is de VEG in Heerde. 
Verder zorgen we ervoor dat de kerkenraad zo goed mogelijk wordt ingelicht over de besluiten en de adviezen die 
we daarbij geven. Ook overleggen we onderling als het nodig is.  
 
Verder hopen we u als gemeente zo goed mogelijk op de hoogte te houden door stukjes in de Kapelgids en een 
toelichting op de Bondszaken tijdens de ledenvergadering.  

 
 
Verslag commissie erediensten 
In de loop van het jaar hebben we de opzet van onze vergaderingen iets aangepast.  We hebben vanuit de 
commissie ieder een aandachtsgebied. Punten die ons hierbij opvallen melden we in de vergadering en we 
bekijken of er wat mee gedaan moet worden en zo ja door wie. Daarmee hebben we meer ruimte om ook 
bezinnend bezig te zijn met diensten en andere zaken die de eredienst aangaan.  
 
We bespraken bijvoorbeeld de brief die verstuurd wordt aan gastvoorgangers. Klopt deze informatie nog met wat 
er gebeurt. Hierbij hebben we de puntjes op de i gezet.  We hebben een voorstel gedaan voor het houden van 
een Paaswake. In 2017 zal dit voor de eerste keer gaan plaatsvinden.  
 
Verder hebben we ons bezig gehouden met het liturgisch centrum. In overleg met de commissie van beheer zijn 
er enkele aanpassingen geweest, maar we hebben vooral gekeken naar de inhoud. We hebben u daarbij laten 
meelezen via stukjes in de Kapelgids.  
 
Om u als gemeente verder te informeren willen we na iedere vergadering een  stukje schrijven in de Kapelgids 
over die vergadering. Zo hopen we dat u betrokken bent/ wordt bij ons werk.  
 
We werden ook uitgenodigd door de kerkenraad om te bespreken hoe we ervoor staan. Dit als onderdeel van het 
beleidsplan. Ook hieruit zijn nieuwe ideeën naar voren gekomen. Deze zullen in 2017 verder worden uitgewerkt. 
 
 
Beleidsgroep Jeugdwerk VEG Zwolle 
De beleidsgroep jeugdwerk is in het afgelopen jaar 6x bij elkaar gekomen. We hebben afgesproken wat minder 
frequent samen te komen, 3 à 4x per jaar volgens schema en eventueel tussendoor ad hoc. Onder meer zijn de 
volgende zaken aan bod gekomen: 
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Kindermusical: De plannen voor een musical voor en door kinderen in de kerk en de wijk zijn helaas in de ijskast 
beland. Het team dat de musical zou gaan opzetten is wel opgezet maar helaas om diverse redenen weer uit 
elkaar gevallen. We willen dit nog wel evalueren, maar voorlopig is dit plan even naar de achtergrond. Ook omdat 
er vanuit diverse andere kanten binnen de wijk al weer initiatieven zijn, waar we dit idee misschien beter kunnen 
laten landen (zie ook volgend punt. 
 
Missionair jeugdwerk: – initiatieven vanuit de wijk: Vanuit een lid van de Jeruzalemkerk en bewoner van Dieze 
is initiatief genomen om een aantal avonden te beleggen over missionair jeugdwerk in de wijk. De avonden 
vonden plaats in de kapel en zijn ook door enkelen van ons bezocht. Van hieruit worden mensen bij elkaar 
gebracht en initiatieven geboren danwel doorgegeven. Zo is er bv een uitnodiging van de kliederkerk in “Bij 
Bosshardt” door ons doorgegeven via de nieuwsbrieven.  
 
Catechese (en verdere samenwerking Sionskerk): Het seizoen 2016-2017 zijn we gestart met het aanbieden 
van catechesatie. In een samenwerking tussen de Sionskerk en de VEG wordt in drie groepen les gegeven. 
Vanuit onze kerk zijn twee catecheten betrokken (12-14 jaar en 14-16 jaar) en er gaan vier jongeren naar de 
verschillende groepen. 
 
Verdere samenwerking op gebied van jeugdwerk is wel benoemd, maar is nog toekomstmuziek. Wel worden ook 
onze jongeren (en andere belangstellenden) uitgenodigd (vier maal per jaar) voor de interactieve jeugddiensten, 
12:45 uur in de zaal van de Sionskerk. 
 
De jongeren zullen worden uitgenodigd om samen met de jongeren van de Sionskerk naar de EO-jongerendag te 
gaan. 
 
Jeugdpastoraat: We hebben een beleidsstuk geschreven betreffende Jeugdpastoraat. We hebben aan de hand 
van de bespreking hiervan een profielschets voor een jeugdpastor opgemaakt en zijn nu op zoek naar iemand die 
in dat profiel past en zich wil committeren aan deze taak. We hopen vanaf het nieuwe seizoen (september 2017) 
iemand te kunnen laten starten. 
 
Gezins- en Jeugddiensten: Er zijn verschillende gezins- en jeugddiensten geweest en ook voor 2017 weer 
gepland. We zorgen dat deze zo veel mogelijk divers worden ingevuld. Ook Youth for Christ is weer benaderd om 
een jeugddienst te verzorgen in 2017. 
 

 
Jaarverslag kerken in Dieze  
We hebben 5 maal een vergadering gehad. Daarin is besproken en uitgewerkt, de Paasmagazine, Week van 
gebed en picknick in Park Hogenkamp. De voorzitter heeft afscheid genomen en er is een nieuwe voorzitter 
verkozen.  

Door de samenwerking kunnen we deze activiteiten doen en leren we als kerken elkaar te vinden en 
ondersteunen. Hierdoor zijn er 700 paasmagazines uitgedeeld in de wijk Dieze, om zo Gods Liefde in de wijk 
door te geven. Ook zijn we bezig met Samen Dieze, om buurtgenoten van de kerken, om te zien naar 
buutgenoten die steun nodig hebben en ze kunnen verwijzen naar maatschappelijke organisaties of zelf een 
reikende hand aan te bieden. 

Jaarverslag PR 
PR is een nieuwe commissie binnen de VEG, Zij draagt zorg voor eenduidigheid in uitstraling en communicatie, 
zowel extern en intern. Zij doen dit vanuit een ondersteunende rol, de PR moet dus vooral dienend zijn naar 
andere commissies toe. De commissie heeft twee doelen: 

• Ontwikkelen van een eigen huisstijl die past bij de identiteit van de gemeente en die consequent kan 
worden toegepast bij alle vormen van communicatie, zowel intern als extern. 

• Komen tot een visie op communicatie die gemeentebreed toegepast wordt en dienstbaar is aan het 
totaal van de gemeente. 

 
Er ligt een basis voor alle huisstijl onderdelen, die stap voor stap uitgewerkt worden, samen met de mensen die al 
vanuit een andere rol betrokken zijn. Het eerste concrete resultaat heeft een ieder kunnen zien in de wekelijkse 
gemeentebrief. Daarmee lopen we achter op de gestelde planning, wat vooral te wijten is aan beschikbaarheid 
van de leden en mankracht. De route nu is om het eerste doel stap voor stap uit te rollen en daarna te gaan 
focussen op het tweede doel. 
 

 
Jaarverslag Sonrise  
Ook dit jaar weer waren we als gemeente actief betrokken bij Sonrise, de sportevangelisatieactie in onze wijk. 
Samen met de Grote Kerk Gemeente (Jeruzalemkerk) zijn we verantwoordelijk voor deze bijzondere vorm van 
missionair jongerenwerk. 
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Na een voorbereidende conferentie, georganiseerd vanuit Atleths in Action startte een enthousiast en 
gemotiveerd team van tien sporters op zondag 17 juli vanuit een dienst in onze gemeente met de activiteiten.  
Elke middag en avond waren er sportclinics voor kinderen (middag) en jongeren(avond).In de pauzes werd door 
middel van drama en persoonlijke getuigenissen het evangelie doorgegeven aan de bezoekers  De ochtenden 
werden door het team gebruikt voor Bijbelstudie, teambuilding en voorbereiding. De Kapel is uitvalsbasis voor het 
team. Als  gemeente droegen we ons steentje daardoor bij en doordat meerdere gemeenteleden actief waren als 
gastgezin, voor de maaltijdbereiding of als gastheer/vrouw.  
 
Hoogtepunten in de week waren de barbecue op woensdagavond en de afsluitende samenkomst in park 
Hogenkamp op zondagmiddag. De week werd afgesloten in de morgendienst van de Grote kerk Gemeente op 
zondag 24 juli.  
 
Mede door het schitterende weer was de opkomst groot en de sfeer heel goed. Mooi was het om te zien hoe door 
de manier waarop belangstellende gemeenteleden aanwezig waren in park Hogenkamp en door de manier 
waarop sporters investeren in contacten met kinderen en jongeren bijzondere ontmoetingen en openhartige 
gesprekken ontstonden met kinderen, jongeren, hun ouders en andere mensen die wonen in de wijk. Kortom: een 
unieke vorm van missionair-diaconaal present zijn als kerk in de wijk. We zijn er dankbaar voor! 
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Balans  

(vóór winstbestemming) 
Activa 31 december 2016 31 december 2015 

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

  0  0 
     
Vlottende activa     
Liquide middelen 34.211  29.947  
Overige vorderingen 741  329  

  34.952  30.276 
     

Totaal activa  34.952  30.276 

 

 

 

Passiva 31 december 2016 31 december 2015 

 x € 1,- x € 1,- 
     
Vermogen     
Vrij besteedbaar vermogen     
Bestemmingsreserve 18.250  5.065  
Resultaat lopend boekjaar 9.819  13.185  

Totaal vrij besteedbaar vermogen  28.069  18.250 
     
Vastgelegd vermogen     
Bestemmingsfonds  0  0 
     

Totaal vermogen 
 

 28.069  18.250 

     
Vreemd vermogen      
Langlopende schulden 4.000  7.300  
Kortlopende schulden 2.883  4.726  

  6.883  12.026 
     

Totaal passiva  34.952  30.276 
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Staat van baten en lasten 
 

 Realisatie 
2016 

Begroting  
2016 

Realisatie 
2015 

 x € 1,-  x € 1,- 
Baten    
Opbrengsten uit bezittingen 12.896 10.000 12.096 
Financiële bijdragen en collectegelden 39.881 32.400 40.650 
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 5.887 9.350 15.447 

Totaal baten 58.664 51.750 68.193 
    

    
Lasten    
Pastoraat -23.540 -23.500 -25.335 
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -11.761 -13.650 -13.039 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk - - - 
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -10.077 -9.445 -9.610 
Salarissen - - - 
Beheer en administratie, bankkosten en rente -2.575 -2.955 -2.951 
Overige eigendommen en inventarissen -892 -765 -4.074 

Totaal lasten -48.845 -50.315 -55.008 
    

Saldo voor resultaatbestemming 9.819 1.435 13.185 

 
 
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 
 

 Realisatie 
2013 

Realisatie 
2014 

Begroting 
2015 

Realisatie 
2015 

Begroting 
2016 

Realisatie  
2016 

Begroting  
2017 

 x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- x € 1,- 
Baten        
Opbrengsten uit bezittingen 8.652 10.237 9.400 12.096 10.000 12.896 8.000 
Financiële bijdragen en collectegelden 31.624 32.709 44.620 40.650 32.400 39.881 32.550 
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 6.959 13.253 1.000 15.447 9.350 5.887 2.300 

Totaal baten 47.235 56.198 55.020 68.193 51.750 58.664 42.850 
        

        
Lasten        
Pastoraat -20.336 -21.950 -23.500 -25.335 -23.500 -23.540 -27.500 
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -12.139 -10.437 -13.625 -13.039 -13.650 -11.761 -13.650 
Bijdragen organen binnen de kerk - - - - - - - 
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -9.193 -14.495 -11.920 -9.610 -9.445 -10.077 -9.500 
Salarissen - - - - - - - 
Beheer, administratie, bankkosten en rente -2.858 -3.638 -2.625 -2.951 -2.955 -2.575 -3.200 
Overige eigendommen en inventarissen -661 -994 -1.000 -4.074 -765 -892 -500 

Totaal lasten -45.187 -51.514 -52.670 -55.008 -50.315 -48.845 -54.350 
        

Saldo voor resultaatbestemming 2.048 4.684 2.350 13.185 1.435 9.819 -11.500 
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Kasstroomoverzicht 
 2016 2015 

 x € 1,- x € 1,- 

Kasstroom uit operationele activiteiten   

Resultaat 9.819 13.185 

Afschrijvingen - 3.821 

   

Veranderingen in het werkkapitaal   

- Overige vorderingen -412 -329 

- Kortlopende schulden -1.843 2944 

 -2.255 19.621 

   

   

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 -3.300 -9.050 

   

   

Mutatie liquide middelen 4.264 6.750 

 

Beginstand liquide middelen 29.947 23.197 

Eindstand liquide middelen 34.211 29.947 

Mutatie liquide middelen 4.264 6.750 
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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 2016 en 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 € 852.000 (2015: € 839.400) en die van de inboedel € 81.500 
(2015: € 81.400). De taxatie voor verzekering van het pand heeft plaatsgevonden op 13 augustus 2009 en wordt 
gemiddeld eens per 10 jaar uitgevoerd. De Vrije Evangelische 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 - - - 
Desinvesteringen - - - 
Afschrijvingen - -  -  

31 december 0 0 0 

 
 

Vlottende activa 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
 
Overige vorderingen 
 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Debiteuren - vorderingen op verhuur ruimten 500 200 
Debiteuren - vorderingen op advertenties 158 57 
Overig 83 72 

Stand per 31 december 741 329 

 
 
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 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 5.065 381 
Resultaat voorgaand boekjaar 13.185 4.684 

Stand per 31 december 18.250 5.065 

 

Resultaat lopend boekjaar 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 13.185 4.684 
Onttrokken of toegevoegd aan de bestemmingsreserve -13.185 -4.684 
Resultaat lopend boekjaar 9.819 13.185 

Stand per 31 december 9.819 13.185 

 

Vastgelegd vermogen 
Bestemmingsfonds 2016 2015 

 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. Ultimo 2016 resteert één lening met een totaalwaarde van € 4.000. 
Conform afspraak wordt deze lening pp 1 april 2017 in zijn geheel afgelost. 
 
De leningen zijn niet rentedragend en er is géén zekerheid verstrekt als onderpand voor de leningen.  
 
 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Stand per 1 januari 7.300 16.350 
Aflossing -3.300 -2.050 
Aflossing door bijzondere gift - -7.000 

Stand per 31 december 4.000 7.300 

 
 
(Overige) kortlopende schulden 
 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Verkochte collectebonnen 1.030 1.124 
Borg 375 625 
Vooruit ontvangen giften 1.224 2.400 
Overig 254 498 

Totaal kortlopende schulden 2.883 4.647 

 
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 (meerjarenoverzicht) 
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 2016 en vooruitblik naar 2017 (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 zijn voor 2015 en 2016 nagenoeg gelijk uitgevallen. Wel is in 2016 het besluit 
genomen om te stoppen met een aantal huurders, om vigerende redenen. Voor de komende jaren wordt dan ook 
een lagere opbrengst uit bezittingen verwacht.  
 

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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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 was nog sprake van een 
bijzonder goed resultaat gehaald op onze acties, waardoor deze hoger is dan voorgaande jaren. In 2016 zijn 
diverse acties niet doorgegaan en is het resultaat lager dan verwacht. Voor de begroting 2017 is uitgegaan van 
een lagere resultaat uit acties. 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. Sinds 1 mei 2016 is de wet “Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties” van kracht en is de 
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. Tot 1 januari 2018 geldt een overgangssituatie voor 
opdrachtnemers en opdrachtgevers en is handhaving opgeschort en krijgen ZZP-ers en opdrachtgevers geen 
boetes of naheffingen. De Gemeente werkt aan een nieuwe inleenovereenkomst met de Stichting (gereed medio 
2017). In het jaar 2016 is de werkelijke situatie getoetst met de gestelde criteria in de Wet DBA. Met de Stichting 
en haar accountant is gezamenlijk geconcludeerd dat er geen sprake is van een duurzame arbeidsrelatie. De 
vergoeding voor inhuur ligt in lijn met het beloningsbeleid van de Bond. De ingeleende gemeentelijk werker 
verricht ook werkzaamheden bij een zustergemeente binnen de Bond en heeft tevens andere werkzaamheden (in 
dienstverband en zelfstandige opdrachten).  
 
De pastorale uitgaven zijn in 2015 hoger uitgekomen dan voorgaande jaren en begroting als gevolg van de 
overstap naar de verwerking op transactiebasis. In 2016 zijn deze weer geheel in lijn met de geldende 
overeenkomst. De overeenkomst liep tot en met 2016. Voor 2017 is een hogere inhuurvergoeding 
overeengekomen.  
 
 

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.  
 
 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Kosten voorgangers 7.609 7.840 
Vrijwilligersvergoedingen 1.060 1.280 
Muzikale begeleiding 575 601 
Overig 2.517 3.239 

Totaal kosten Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11.761 12.960 
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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 collectieve 
inkoopcontract loopt af op 31 december 2019 en heeft uitsluitend impact op de inkoopprijs. 
 
 2016 2015 

 x € 1 x € 1 
   
Energie en water 4.707 4.428 
Verzekeringen opstel/inboedel en belastingen 1.185 1.450 
Afschrijving - 0 
Overig 4.185 3.732 

Totaal kosten Kerkelijk gebouwen  10.077 9.610 

 
 

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 
Met ingang van 2017 zijn aanzienlijke investeringen benodigd in verband met 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 en/of leningen aangevraagd kunnen 
worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


