
1. Algemene gegevens 
 
Naam ANBI:   Vrije Evangelische Gemeente Zwolle 
Telefoonnummer:  038-4541636 
RSIN / Fiscaal nummer:  008359003 
Website:   www.vegzwolle.nl 
Email:    secretariaat@vegzwolle.nl 
Adres:    Hogenkampsweg 25 
Postcode en plaats:  8022 DA Zwolle 
 
 
Grondslag 
De Vrije Evangelische Gemeente Zwolle is een zelfstandige geloofsgemeenschap die 0pgericht is in 1943. De 
gemeente is lid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. 
 
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. De gemeente is 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 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. 
 

2. Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. Eind 2017 telt de Kerkenraad van onze gemeente 6 leden, die zijn 
gekozen door- en uit leden van de eigen kerkelijke gemeente. De Kerkenraad bestaat uit zowel mannen als 
vrouwen (50%/50%). 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. 
 
3. 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 najaarsledenvergadering van 2015 door de leden goedgekeurd. 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 
 



 
4. Beloningsbeleid 
 
Beloning gemeentelijk werker 
De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die 
door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de 
Stichting: www.srp-veg.nl. De voorganger/ gemeentelijk werker van de Vrije Evangelische Gemeente is een 
zelfstandige zonder personeel. Hij wordt ingehuurd op basis van een inhuurovereenkomst, waarbij de beloning in 
lijn is met de beloningsregeling van de Bond. De betreffende gemeentelijk werker wordt tevens ingehuurd door 
een zustergemeente uit de Bond. 
 
Vergoeding spreekbeurten 
Binnen de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle gaan regelmatig sprekers voor uit andere (bonds-) gemeenten. 
Voor de sprekers- en reiskostenvergoeding voor voorgangers wordt nagestreefd om aan te sluiten bij het 
normenkader zoals gesteld door de Bond. In 2017 werd €120,- exclusief reiskostenvergoeding betaald per 
spreekbeurt, exclusief een variabele onkostenvergoeding voor reizen, gebaseerd op de werkelijk gemaakte 
kilometers. De vergoeding per kilometer is ongewijzigd gebleven op € 0,19 per kilometer. Voor 2018 is deze 
regeling vooralsnog ongewijzigd. 
 
Vrijwilligersvergoedingen 
Leden van kerkenraden en commissies ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. In specifieke situaties kunnen vrijwilligers aanspraak maken op een 
zogenaamde “vrijwilligersvergoeding”, pas na besluitvorming in de Kerkenraad. Voor de hoogte van deze 
vergoeding wordt aangesloten bij fiscale regels zoals deze zijn gesteld door de Belastingdienst in het kader van 
vrijwilligersvergoedingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatievoorziening over dit 
onderwerp door de Belastingdienst op hun website. Jaarlijks worden alle vrijwilligersvergoedingen vrijwillig 
opgegeven aan de Belastingdienst. 
 

5. Doelstelling/visie 
 
Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst 
door: 

• uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift; 
• 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. 
 

6. Verslag activiteiten 
 
Beknopt jaaroverzicht commissie Bondszaken 
Het afgelopen jaar stond in het teken van ontdekken wie we zijn als Vrije Evangelische gemeenten en het verder 
zoeken waar we naar toe willen. Op de beide vergaderingen die dit jaar werden gehouden, werd daar bij stil 
gestaan.  In een aantal lezingen over wat is nou congregationalisme, maar ook:  wat is er nodig in een 
veranderingsproces. In de Bond is een groepje van drie mensen actief aan het nadenken over de 
veranderingsprocessen binnen de Bond. Zij geven steeds een aanzet; gelukkig zijn er ook anderen (gemeenten) 
die daarin met hen meedenken. Zij hebben o.a. het beeld ontwikkeld van de tuin van de Bond. Die tuin moet 
opnieuw ingericht worden; welke dingen moeten blijven, wat kan er eventueel uit? Zijn er nieuwe dingen die 
ingebracht moeten worden?  



Het gaat om de vraag hoe we de vergaderingen aantrekkelijk maken, maar ook hoe we de verbondenheid met 
elkaar gestalte blijven geven. Deze uitdaging zal ons ook in 2018 bezighouden. 
 
Beknopt jaaroverzicht Gesprekskring 
Het thema waar we het jaar mee begonnen, Geloven en dan....... Door een aantal deelnemers worden suggesties 
aangedragen om kernbegrippen van het christelijk geloof met elkaar te bestuderen 
Enkele voorbeelden: 

 Het ABC van ons geloof, over schepping, zondeval, verlossing, vernieuwing en voltooiing. 
 Herkenbaar anders: hoe onderscheid je je als christen? 
 Orgaandonatie: een belediging van de Schepper of benutting van een door God gegeven mogelijkheid? 

Na de vakantie begonnen we met een nieuw thema. Leve de kerk!  Een thema wat in diverse kringen elke maand 
weer terugkomt. 
Ook hier weer enkele voorbeelden: 

 De gemeente als bonte stoet van gelovigen. Dit naar aanleiding van de landelijke actie Kerkproeverij. 
Naar aanleiding hiervan mochten we die avond en op zondag 29 oktober iemand uitnodigen die niet 
(meer) betrokken was bij kerk en geloof. 

 De gemeente als zoutend zout: hoe kunnen we als gemeente en persoonlijk smaakwerkend en 
bederfwerend zijn. 

 Als laatste van het jaar, de gemeente als plek om te vieren. In het tweede gedeelte van de avond was 
een musicus onze gast.  zij vertelde over de betekenis van zang en muziek in het vieren. 

Het waren leerzame avonden die onze kennis en ons geloof verdiepten en verrijkten. 
De gesprekskring werd geleid door Henk van Dam. De koffie werd verzorgd, voor een traktatie bij de koffie 
zorgden velen. Verder dank aan allen die meegewerkt hebben. 
 
Beknopt jaaroverzicht WZD 
Activiteiten die de WZD in 2017 zijn georganiseerd, aangejaagd of onder de aandacht zijn geweest: 

 In het voorjaar is er een gesprek geweest met de missionair werker van de SZD, Zij heeft ons met name 
toegerust met praktische tips en gewezen op wat de SZD voor ons als gemeente kan betekenen. Hoe 
kunnen we als VEG diaconaal kerk zijn? Dit gesprek heeft ons een steun in de rug gegeven en ons 
bevestigd in het werk dat de WZD en onze gemeente doet. Deelname aan Kerkproeverij is een concreet 
vervolg van deze afspraak. 

 De WZD is aanwezig geweest bij een ontmoetingsdag van Frontiers. Frontiers is een organisatie die 
evangeliseert onder moslims, zowel in Nederland als daarbuiten. 

  In de aanloop naar Pasen heeft de WZD kaarten met een paasgroet aan gevangenen gefaciliteerd. 
Meerdere gemeenteleden hebben kaarten verstuurd, ter bemoediging aan onze medemens in 
gevangenissen in Nederland. 

  Na inventarisatie onder gemeenteleden zijn er voor verschillende gemeenteleden de 40 dagen 
kalenders van Tear besteld. Deze kalender bereidt met dagelijkse overdenkingen voor op Pasen, met 
aandacht op een praktische en bewuste levensstijl. 

  Onder organisatie van de WZD hebben vele gemeenteleden meegedaan aan Actie Schoenendoos van 
Actie4Kids. Versierde schoenendozen vol met schoolspullen, hygiëneproducten, speelgoed en knuffels 
zijn naar vele kinderen in Sierra Leone, Moldavië en Roemenië gebracht. 

 Maandelijks verzorgen van een boodschappenpakket voor ons ‘adoptiegezin’ in de wijk is in het voorjaar 
van 2017 afgerond. Het project is geëvalueerd door de WZD en een aantal betrokkenen. 

  organisatie van de WZD hebben verschillende gemeenteleden een (financiële of materiele) bijdrage 
geleverd aan de zomerpakkettenactie van Stichting Present. 

 Zomerpakketten zijn samengesteld aan gezinnen met kinderen die niet de financiële middelen hebben 
om op vakantie te gaan. De gezinnen zijn door St. Present samen met hulpverlenende instanties 
uitgekozen. Als gemeente hebben we twee gezinnen (een vluchtelingen-gezin en een jong gezin dat 
begeleidt werd door een sociaal wijkteam) blij mogen maken met een zomerpakket. Deze waren gevuld 
met onder andere cadeaubonnen van een ijssalon, bioscoopkaartjes, entreekaartjes voor een 
dierentuin, speelgoed. De pakketten zijn weggebracht en de gezinnen waren zichtbaar blij en onder de 
indruk. 

 In de aanloop maar de landelijke Kerkproeverij-zondag heeft de WZD samen met de gemeentelijk werker 
aandacht gevraagd voor ‘uitnodigend kerkzijn’. Dit heeft concreet vormgegeven in de startzondag in 
september, op een gespreksavond in oktober en uiteindelijk de kerkproeverijzondag op Michazondag op 



29 oktober. Ondanks weinig gasten op de kerkproeverij-zondag is het onderwerp (‘hoe zijn we 
uitnodigend kerk’) nog een extra benadrukt en onderwerp van gesprek geweest. Waar de feitelijke 
kerkproeverij gezien de opkomst misschien niet de meest passende vorm voor onze gemeente was, 
heeft het de gemeente met elkaar in gesprek gebracht en is onder andere inspiratie geweest voor het 
vervolg van de uitdeelacties rondom Kerst en Pasen. Deze uitdeelacties zijn onder de pet van de WZD en 
samen met andere gemeenteleden, georganiseerd. 

 Het faciliteren van een (extra) zendingscollecte van de SZD op werelddiaconaat. 
 Zijdelings betrokken zijn bij Kerken in Dieze en het Diaconaal Platform Zwolle. De WZD heeft enkele 

keren geparticipeerd in vergaderingen. De notulen van deze vergaderingen zijn altijd doorgenomen in 
WZD vergaderingen en waar het relevant en haalbaar was door de WZD opgepakt of aangehaakt, zoals 
bijvoorbeeld de Week van het Gebed. 

 
NB. Door onder meer de veelheid van activiteiten en de beperkte omvang van de is er dit jaar geen WZD-dienst 
georganiseerd. Dit staat voor 2018 op de agenda. 
 
Korte vooruitblik 2018, een aantal voorbeelden: 

 Verschillende activiteiten uit 2017 zullen gecontinueerd of herhaald worden 
 Het invullen van de Pinksterdienst i.s.m. de kerkenraad 
 Het organiseren en vormgeven van een zgn. WZD-dienst 
 Meedoen aan ‘actie rugtas’ van stichting Gave 

 
 
Beknopt jaaroverzicht 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.  Als teken dat God bij ons aanwezig is. Wat we in de stille kerkzaal ook heel vaak ervaren. 
De gemeentelijk werker leidt deze momenten.  Waarbij er soms weinig, soms meer mensen aanwezig zijn. 
Eerst wordt er gelezen uit de Bijbel. Daarna noemen wij gebedsonderwerpen. Die zijn heel divers. Van 
omstandigheden en mensen binnen onze gemeente, of van ver daarbuiten. En ook persoonlijke situaties. En …. 
ook God dánken is belangrijk. 
Hardop bidden, of in stilte meebidden….,  beide zijn heel waardevol. 
Het is iedere keer weer een bijzonder moment, zo samen in de naam van onze Vader bijeen zijn. Want we weten, 
zeggen het vaak ook: God is erbij! 
 
Beknopt jaaroverzicht Commissie erediensten 
In het jaar 2017 heeft de commissie erediensten zich bezig gehouden met het aspect ‘vierend’ vanuit het 
gemeentelijkbeleid van 2016- 2019. Een concrete uitvoering daarvan is de paaswake. Deze is in het jaar 2017 
voor het eerst gehouden op zaterdag avond in de kapel. Als commissie kijken wij zeer positief terug op dit 
initiatief en willen wij de paaswake graag voortzetten. 
Daarnaast heeft de commissie erediensten nagedacht over de voorzang en heeft zij de kerkenraad geadviseerd 
om verzoeknummers aan de gemeente voor te leggen. Er zijn begin het jaar 2018 al enkele verzoeknummers 
binnen gekomen. Naast deze ontwikkelingen heeft de commissie ook een nieuw lid mogen verwelkomen, en een 
lid is uitgetreden. 
De commissie erediensten staat open voor feedback rondom de erediensten en hoort graag wat de wensen zijn, 
en wat de beleving is van de gemeente, om zo bij te kunnen dragen aan een prettige gemeenschap. 
“Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. Al die delen hebben een eigen functie. Net zo 
vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus, maar we hebben wel allemaal onze eigen 
functie” (Romeinen 12: 4-5 ).  
 
Beknopt jaaroverzicht 55+ groep 
De 55+ers komen iedere eerste woensdagmiddag van de maand met veel plezier naar de Kapel. We starten in 
oktober en gaan door tot juli om de zomerperiode niet te lang te laten worden voor deze doelgroep.  
Altijd starten we rond de Bijbel, door de gemeentelijk werker geleid. Vóór de zomer was dit n.a.v. een 
geloofsheld, uit de Hebreeën-brief, na de zomer kwam iedere maand een deel van de Apostolische 
Geloofsbelijdenis ter spraken. Dit, omdat dit enerzijds aansluit bij het jaarthema van de VEG, “Leve de kerk”, 
anderzijds omdat dit iets is wat de mensen uit deze doelgroep meer aanspreekt. 



De invulling van het tweede deel van de middag was ook nu weer heel divers; deels door één van ons, of een 
groepsgenoot, deels door een gast ingevuld. 
De gemeentelijk werker was de gehele middag aanwezig op de middag rond 4 en 5 mei, de laatste middag van 
het seizoen, met de afsluitende warme maaltijd, en op de eerst middag van het nieuwe seizoen. 
En… dit keer was er geen Sinterklaas die onverwacht op bezoek kwam, maar hadden we een heel gezellige 
decembermiddag. 
Deze groep mensen blijft heel betrokken op elkaar. Ook als mensen, vanwege leeftijd ed. moeten afhaken, maar 
als het mogelijk is, komen allen naar onze middagen. En als het weer of iets anders het zelfstandig komen wat 
moeilijker maakt, zijn er altijd mensen die even groepsgenoten willen ophalen. 
Kortom: dit deel van gemeente-zijn is iets heel wezenlijks. En bijzonder waardevol. 
 
Beknopt jaaroverzicht Beleidsgroep jeugdwerk 

1. Als beleidsgroep denken we na over kinder- en jeugdpastoraat. We zijn hierover in gesprek  en zoeken 
naar een passende invulling. Enkele gedachten daarbij: 

 Gaat het niet vooral/uitsluitend om een pastorale houding (signaleren)van de medewerkers? 
 We denken ook dat iemand die aanspreekpunt is essentieel is. Die “jongerenpastor” heeft in 

bepaalde situaties een uitvoerende functie, in andere gevallen adviseert hij medewerkers in het 
jeugdwerk, ouders of pastoraal werkers, in weer andere gevallen geeft hij signalen door aan 
anderen (in- en/of extern). 

2. Als beleidsgroep hebben we alle ouders afgelopen najaar bij elkaar geroepen. Goede opkomst, zeer 
betrokken, concrete suggesties zijn genoemd: onderling contact, in gesprek over geloofsopvoeding, 
(toerusting/uitwisseling), jaarlijks gezinsuitstapje, wel/niet kinderclub, besloten facebookgroep, app-
groep. Uitgangspunt is geweest: voor/door/van ouders. Tegelijk zien we dat intenties niet altijd 
(voldoende) worden opgepakt en gerealiseerd. Hoe voorkomen we dat wij de kar weer gaan trekken en 
dat enthousiasme dooft omdat het niet gevoed wordt? 

3. Samenwerking Sions kerk. Momenteel alleen bij catechese en in zekere zin bij interactieve diensten. Er is 
in principe veel meer mogelijk. De vraag is dan wat precies mogelijk is (clubwerk gezamenlijk, verwijzen 
naar elkaars bijzondere diensten, contactpersoon vanuit ons naar hen, kanselruil etc. ), wat we wel/niet 
willen en waarom wel/niet en hoe we e.e.a. communiceren naar hen en realiseren met hen. 

4. Missionair kinder- en tienerwerk vindt vooral plaats vanuit YFC. Zij doen dat i.s.m. en namens (ook) onze 
gemeente. Samenwerking met YFC en medeverantwoordelijkheid dragen voor dit werk krijgt tot nu toe 
vanuit onze gemeente weinig gestalte. Incidenteel is sprake van ondersteuning van concrete activiteiten 
door individuele gemeenteleden. Vorig jaar hadden we de voorbede- en uitzendingsdienst met 
medewerkers en vrijwilligers. Maar op beleidsmatig en inhoudelijk niveau participeren we niet actief. 
We vragen ons af of er “meer” moet. 

 
Een ander aspect is het zoeken naar vormen om missionair kinderwerk in de wijk gestalte te geven. Dat proces is 
destijds door ons aangezwengeld vanwege het verdwijnen van de VBK in onze wijk. Ligt hier voor ons een 
prioriteit? 
 
Beknopt jaaroverzicht commissie van beheer 
Vanuit de commissie van beheer zijn voor 2017 de volgende zaken te melden: 
 
Onderhoud 

 Er zijn twee schoonmaak/ klusdagen geweest.   
 Buitenkant van het gebouw is volledig geschilderd. 
 Door de regelmatige schoonmaak/ klusdagen is er geen achterstand in schoonmaak en klussen. 

 
Storingen/ onregelmatigheden 

 Er zit ergens een vervelende kortsluiting in het schuine dak van de kerkzaal. Maanden lang is er met 
verlengsnoeren gewerkt om de benodigde elektrische apparaten te laten werken. Volgens de elektricien 
zijn er ergens leidingen die kapot zijn en bij vocht kortsluiting veroorzaken. 

 De verlichting in het halletje is al sinds maart kapot. Verschillende pogingen het te repareren zijn 
mislukt. De elektricien heeft de klus geklaard. Er bleek in het stopcontact achter het orgel een draad los 
te zitten. 



 Het orgel heeft kuren gehad. Een monteur van de orgelbouwer heeft het orgel onder handen genomen. 
Er waren veel kleine mankementjes die hij heeft gerepareerd. Helaas zijn de toetsenborden nagenoeg 
versleten en zullen binnen enkele jaren vervangen moeten worden. Een kostbare ingreep maar het orgel 
is het volgens de monteur nog waard. 

 Wij hebben tot 2x toe last gehad van ratten en een steenmarter. De ons goedgezinde ‘ongedierte 
bestrijder’ heeft voor een ‘zacht prijsje’ ons van het ongedierte afgeholpen. Om overlast van ongedierte 
te voorkomen zal er een servicecontract worden afgesloten met de ongedierte bestrijder. 

 De ratten en de steenmarter hebben het plafond in de bijzaal gesloopt. Onze huisaannemer komt dit 
plafond vervangen. De verzekering dekt 75% van de schade. In overleg met de aannemer is besloten dat 
wij de resterende 25% zelf kunnen verdienen. Inmiddels is het plafond vervangen. 

 De afwasmachine is defect geweest en gerepareerd. 
 De tuin is een chaos. Ondanks de inspanning van een select groepje mensen komen wij er niet 

doorheen. De laatste tuinochtend is er niemand komen opdagen. Onder leiding van de tuinman uit 
Elburg zou er zaterdag 9 december een aanvang gemaakt met het op orde brengen van de tuin. Door het 
slechte weer is dit niet doorgegaan. De afspraak is zo gauw als de weersomstandigheden het toelaten de 
tuin wordt ‘aangepakt’. 
 

Begrafenissen 
Na het overlijden van één van de leden waren er organisatorische problemen m.b.t. tot de rouwdienst en 
condoleantie. Om dit in de toekomst te voorkomen is er een protocol geschreven. 
 
Verhuur 
In 2016 zijn er na veel onregelmatigheden de huur opgezegd van de meeste huurders. Het effect is dat de kerk 
een stuk netter blijft, er nog maar één keer in de week hoeft schoongemaakt te worden en er veel minder 
beschadigingen voorkomen. Ook heeft de penningmeester geconstateerd dat de kosten dalen. 
 
Dak en voorpui 
Er is in 2017 door een externe deskundige onderzoek gedaan naar de staat van het dak en de voorpui. Ook is er 
een energiescan uitgevoerd. 
De staat van met name het dak is zorgelijk. Binnen enkele jaren zal het dak vervangen moeten worden. De 
voorpui is minder urgent maar is ook aan vervanging toe en zal in combinatie met het dak aanzienlijk minder 
gaan kosten dan 2 verschillende projecten. De eerste, door onze huisaannemer, uitgebrachte offerte is aanzienlijk 
(€ 110.000, -). Deze offerte is niet met gejuich ontvangen. Inmiddels wordt er jaarlijks een reservering gedaan 
van € 15.000, m.b.t. het dak. De eerste vraag is of de jaarlijkse reservering vanuit de inkomsten gedaan kan 
worden. De tweede vraag is of het verantwoord is om nog 7 jaar te wachten met het vernieuwen van het dak en 
de voorpui. 
 
Plannen 2018 

 2 klus/ schoonmaak ochtenden 
 Benodigde aanpassingen m.b.t. het calamiteitenplan 
 Benodigde binnen schilderwerk uitvoeren/ Sauzen kerkzaal 
 Tuinonderhoud beheersbaar maken 
 Nieuwe huurders aantrekken 
 Losse verhuur m.b.t. b.v. trouwdiensten stimuleren 

 
Beknopt jaaroverzicht Jongerenkring 
In 2017 hebben we het eerste deel van het jaar avonden gehad over verschillende personen uit de Bijbel, aan de 
hand van het jaarthema ‘Geloven en dan’. We bespraken o.a. de volgende personen uit de ‘geloofsheldengalerij’: 
Henoch, Jefta, Abraham, Gideon en Kain & Abel. 
Na de zomer zijn we gestart met een gezellig avondje bowlen, waarna we bij één van de leden thuis een hapje en 
drankje met elkaar nuttigden. We besloten om voor het seizoen aan te sluiten bij het jaarthema ‘Leve de kerk’. 
Onze avonden gingen gelijk op met de maandthema’s in de gemeente (de gemeente als een uitnodigende 
gemeenschap, de gemeente als zoutend zout, de gemeente als plek om te vieren). 
 



 
Beknopt jaaroverzicht Sonrise 
Vanuit onze gemeente afgelopen jaar ook een gastgezin, verder ook voldoende hulp en belangstelling bij de 
andere activiteiten. Kortom een positief Sonrise jaar achter de rug. 
 
Beknopt jaaroverzicht catechisatie en 10er-Bijbelklas Sonrise 
Samen met de Sionskerk zijn er ook dit seizoen weer 3 groepen. De 12+ groep en de 14+groep bestaan ieder uit 5 
leden waarvan één VEG-er is. De 16+ groep bestaat uit ca. 10 deelnemers, met 3 VEG-ers. We volgen een 
leerplan gebaseerd op een methode ingebracht door één van de leden, waarin voor dit jaar 3 thema’s aan bod 
komen: 2 thema’s van ieders 7 weken rond de 10 geboden (7x de eerste tafel en 7x de tweede tafel). Daarnaast 
nog een thema rond gemeente zijn. Het is een tweejaarlijkse methode, dus elk thema komt elke 2 jaar terug, en 
wordt in alle drie de groepen parallel behandeld (maar wel op verschillende niveaus). De 10er-Bijbelklassen 
worden trouw bezocht, en de jongeren zijn enthousiast over vorm en inhoud. Het is een mooie manier van 
interactief overbrengen van de leer van de kerk en de Bijbel. 
Er is even sprake geweest van het samenvoegen van de 12+ en de 14+ groep, omdat in het begin van het seizoen 
er maar 2 deelnemers waren, maar gelukkig hoefde dat niet, wegens uitbreiding naar 5 deelnemers later in het 
seizoen. 
 

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
 
Het financieel boekjaar van de VEG Zwolle, is overeenkomstig de statuten van de gemeente, gelijk aan een 
kalenderjaar. Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de voorgenomen 
ontvangsten en de bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 
Naast de gegevens van het betreffende verslagjaar zijn de cijfers van twee voorafgaande verslagjaren opgenomen 
voor vergelijkingsmogelijkheden, alsmede de begroting van het eerstvolgend kalenderjaar. 
 
Baten en lasten kerkelijke gemeente 
 
 

 
 
 
Voorgenomen bestedingen en toelichting 
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 Vrije Evangelische Gemeente Zwolle zijn we 
sterk afhankelijk van giften, aangevuld met verhuur van de Kapel en extra activiteiten die zorgen voor een 

Begroting 2016 Rekening 2016 Begroting 2017 Rekening 2017 Begroting 2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen 10.000€                12.896€                8.000€                  8.468€                  2.500€                  
Bijdragen gemeenteleden 32.400€                39.881€                35.050€                47.070€                37.400€                
Subsidies en andere bijdragen van derden 9.350€                  5.887€                  1.700€                  15.549€                1.250€                  

Totaal baten 51.750€                58.664€                44.750€                71.087€                41.150€                

Lasten
Pastoraat 23.500€                23.540€                27.500€                27.523€                27.500€                
Kerkdiensten, catachese en gemeentewerk 13.650€                11.761€                13.650€                11.473€                11.750€                
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk - - - - -
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 9.445€                  10.077€                8.900€                  17.702€                19.700€                
Salarissen - - - - -
Beheer en administratie, bankkosten en rente 2.955€                  2.575€                  4.700€                  4.331€                  4.550€                  
Overige eigendommen en inventarissen 765€                      893€                      1.500€                  1.280€                  1.500€                  

Totaal lasten 50.315€                48.846€                56.250€                62.309€                65.000€                

Resultaat (baten-lasten) 1.435€                  9.818€                  -11.500€              8.779€                  -23.850€              



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. 
 
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 inkomst 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 besteed aan inhuur van een 
gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, organisatorische aspecten en bijdragen voor het in 
standhouden 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. 
 
Verschil tussen de begroting voor 2017 en de resultatenrekening; aanstaand groot onderhoud 
In een aantal opzichten wijken de gerealiseerde bedragen af van de begroting voor 2017. Vanwege de gebleken 
noodzakelijke vervanging van het dak van de Kapel (binnen vijf jaar) is met ingang van 2017 een reservering 
opgenomen van €12.000,- per jaar. De ontvangen subsidie van €10.000,-, ontvangen van St. 76, is ten bate van 
deze reservering gebracht. Verder waren de bijdragen van gemeenteleden aanzienlijk hoger dan begroot. Dat 
laatste werd echter voornamelijk veroorzaakt door grote, incidentele giften. Ander belangrijke meevallers waren 
de energiekosten, de kosten voor klein onderhoud en enkele giften van bevriende gemeenten. 
 
Begroting 2018 
De begroting van 2018 is opgesteld op basis van informatie die op het moment van opstellen beschikbaar of 
aannemelijk was. De incidentele afwijkingen van 2017 zijn daarom niet in de begroting van 2018 meegenomen. 
Omdat de begroting een fors tekort laat zien, is inmiddels een plan opgesteld dat aan de gemeente is 
gepresenteerd. De toepassing van het plan is in de eerste helft van 2018 een feit geworden. 
 


