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 2018 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 reglement 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 2019. 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 2018

werd €120,- , exclusief een variabele onkostenvergoeding voor reizen, gebaseerd op de

werkelijk gemaakte kilometers. De vergoeding per kilometer is ongewijzigd gebleven op €
0,19 per kilometer.

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 Secretariaat
Vieren dat we mogen vieren
Het was voor onze gemeente een jaar van mijlpalen. 3 ervan waren erg bijzonder omdat

het jubilea betreft. In januari gingen we verder met ons jaarthema “Leve de kerk!” waar
we in september de aftrap voor gaven. We begonnen meer en meer toe te leven naar ons

75-jarig jubileum in mei . In een feestelijke jubileumdienst op 27 mei hebben we dit

gevierd. Een enorme mijlpaal! We telden onze zegeningen, dankten God en deelden
samen met vele gasten uit (Bonds)gemeenten rondom ons dat de gemeente dit bijzondere
moment.

Op zondag 14 oktober stonden we in de zondagdienst stil bij het feit dat de gemeente op

15 oktober 1968 de Kapel in gebruik nam. We zijn nu al 50 jaar lang thuis in Dieze, Zwolle,
aan de Hogenkampsweg.

Daarnaast kwam afgelopen jaar het moment dat onze gemeentelijk werker Henk van Dam
al 12,5 jaar bij ons werkzaam in de gemeente. In de kerkenraadsvergadering van

november hebben we even kort bij stilgestaan bij onze jubilaris, die erg verrast was. Wat
zijn we als gemeente gezegend met hem.

In september zijn we het nieuwe seizoen begonnen met het jaarthema “Let’s connect”.
Een passend thema voor onze gemeente. Klein zoals we zijn proberen we op heel veel

gebieden actief te zijn. Dit is goed en er kan heel veel zegen van uit gaan. Dit kan echter
niet als fundament dienen om een gemeente op te bouwen. Wat wel een fundament is
voor gemeente-zijn: leven in verbondenheid met God en met elkaar en van daaruit als
verbonden gemeenschap met de wereld om ons heen. Om het in Bijbelse termen te

zeggen: Niet teveel de instelling van Martha en ook niet teveel de instelling van haar zus
Maria. De relatie met God en daarom onze verbondenheid met elkaar is een belangrijke
voorwaarde om gemeente te kunnen zijn.

En alsof ze dit jaarthema al hadden voorzien hebben enkele moeders hier in april al

gestalte aan gegeven door op een zondagmiddag 22 april een waar pannenkoekenfestijn
te organiseren voor kinderen en hun ouders. Ze hadden zelf voorzien in de stroop, suiker,
koffie, thee, limonade en natuurlijk een lading pannenkoeken. Ook waren enkele andere
gemeenteleden aan het bakken geslagen. Het resultaat laat zich niet raden: stapels

pannenkoeken, bij jong en oud vrolijke gezichten en gevulde buiken. Een ontspannen en
gezellig smulfestijn dat nog lang niet vergeten gaat worden en een andere manier van op
zondag gemeente-zijn.

Naast deze hoogtepunten zijn nog veel andere zaken te noemen om dankbaar voor te zijn:
jubilea van andere Bondsgemeenten, nieuwgeboren leven, diensten met doop en

belijdenissen, de ingebruikname van onze nieuwe website, en een nieuwe coördinator voor
het kinderwerk na enkele jaren vacature. Maar ook willen we niet vergeten dat ook het

jaar was dat onze regio- en buurtgemeente Apeldoorn haar deuren heeft gesloten. Er zijn
meerdere gemeenten binnen de Bond en binnen onze regio die ook stappen zetten in dit
proces. En wie onze Kapelgids met regelmaat leest zie soms nog lege plekken in de

zondagroosters, leest (herhaalde) oproepen om vrijwilligers voor activiteiten. We zijn
erachter gekomen dat ons dak vervangen moet worden. En wie ons gebouw een beetje
kent weet dat dit geen simpele klus zal zijn.

We zijn ons des te meer bewust geworden dat het enige wat wij kunnen doen, is onszelf in
de hand van God kunnen leggen en bidden dat hij ons zegent.

Beknopt jaaroverzicht Bondscommissie
Elk jaar heeft de Bond twee jaarvergaderingen. Een in het voorjaar en een in het najaar. In
het voorjaar werd er aandacht besteed aan de joodse wortels van het Onze Vader. Ook

werd in de voorjaarsvergadering de boekpresentatie gehouden van een boek met artikelen
van ds. Bert Louwerse. Hij was jaren algemeen secretaris van de Bond en heeft ook veel
boekjes en artikelen gepubliceerd. Het werk werd verzameld en uitgegeven.

Op de najaarsvergadering werd gesproken over de vraag hoe je als kerk een groene kerk
kunt zijn.

Verder werden er voorstellen besproken. Deze werden ook besproken in de regio met de
diverse gemeenten daar, zodat we een mening konden vormen. Deze voorstellen zijn ook
ingebracht bij de kerkenraad met een stemadvies.

Dit jaar rondde het drietal dat zich bezig hield met beleid en bestuur haar werkzaamheden

af. Ook onze gemeentelijk werker Henk van Dam was daar bij betrokken. Deze groep heeft
een aantal voorstellen ingediend bij de vergadering, o.a. het aanstellen van coaches. Het
bleek dat er toch nog vragen onbeantwoord bleven, waardoor de besluitvorming is

uitgesteld. Voor de veranderingen werd het beeld van een tuin gebruikt. Wat laat je staan,
waar wil je nieuwe planten; hoe moet het geheel er uit komen te zien.
Stukje bij beetje zal de tuin van de Bond opnieuw worden ingericht.
Het is ook onze taak om de gemeente te informeren. We doen dat door de voorstellen van
de vergaderingen te bespreken op de ledenvergadering en door stukjes in de Kapelgids te
schrijven rondom de vergaderingen.
Beknopt jaaroverzicht Catechisatie / Steady clubs
De catechisatie zoals we dat afgelopen 2 jaar samen met de Sionskerk hebben

georganiseerd is opgehouden te bestaan. Dit met name omdat er te weinig leiding te
vinden was voor clubwerk en voor catechese en omdat steeds minder tieners hun weg

vinden naar de catechisatie. Er is besloten beide activiteiten samen te voegen. De club
wordt op vrijdagavond gegeven en wordt vanuit de programma’s van Youth for Christ

(Rock Steady voor de leeftijd 12-14, Live Steady voor de 14-16 jarigen en Stay Steady voor
de 16+ groep (die op woensdagavond is). Er is 1 tiener vanuit de VEG die komt. Voor het
volgende seizoen worden er nog een paar uitgenodigd.

De programma’s zijn leuk en uitdagend en zorgen eigenlijk altijd voor leuke gesprekken
rondom een bijbels verhaal of thema. Verder hebben we dit jaar deelgenomen aan

Cirkelslag. 12 mei zullen we met de 12-14 jarigen en 14-16 jarigen een jeugddienst
verzorgen. Het is de bedoeling volgend jaar op dezelfde voet door te gaan.
Beknopt jaaroverzicht Commissie van beheer
Vanuit de commissie van beheer zijn voor de volgende zaken te melden:

Onderhoud:
•

De hele kerkzaal is gesausd en geschilderd.

•

De tuin is geheel onkruid vrij gemaakt. Helaas is in de loop van de maanden

gebleken dat het onkruid harder groeit dan dat er in alle redelijkheid geschoffeld
kan worden.
•

De plantenbak bij de zijingang is opnieuw ingeplant met winterharde planten.

•

Op zaterdag 26 mei is er de grote klus en schoonmaakochtend geweest

•

De VEG borden die boven de voordeur en aan de zijkant van het gebouw hangen,
vervangen/opgeknapt.

•

Aanschaf reversmicrofoon.

Op klein onderhoud na (lampen vervangen, verstopt riool ontstoppen etc.) zijn er verder
geen grote onderhoudszaken te melden.
Poging tot inbraak

In de nacht van 25 op 26 april is er een poging tot inbraak geweest. Zowel een raam in de
opbergruimte naast het trefpunt als een raam in het trefpunt is getracht open te breken.
Gelukkig is het de onverlaten niet gelukt om binnen te komen. Wel was er aanzienlijke
schade die gelukkig door de verzekering is vergoed.
Ongedierte

Helaas is er geconstateerd dat wij weer/nog steeds last van ratten hebben onder de kerk.

De bestrijding wordt uitgevoerd door de ROVA. Het blijft zaak om alle etensresten/kruimels
consequent gelijk op te ruimen. Dit is ook weer onder de aandacht van de huurders

gebracht. De beheerder controleert wekelijks onder de vloer of er nog ratten zijn, maar dit
lijkt niet het geval.
Verhuur

De verhuur in kan als succesvol worden beschreven. In de begroting voor was € 2.500, opgenomen. Uiteindelijk blijkt dit op ruim € 7.000, - uit te zijn gekomen.

Dit mooie resultaat komt vooral uit de zogenaamde losse verhuur. Hierbij moet gedacht
worden aan trouwdiensten, congressen, enz. Voor 2019 staan er alweer behoorlijk wat

evenementen gepland. Zelfs voor januari 2020 staat er al een meerdaags congres in de
agenda.
Dak en voorpui

Wij weten allemaal dat het dak erg slecht is en dat er hard gespaard wordt voor een nieuw
dak. De noodzaak van de vervanging wordt steeds duidelijker. Met onze ‘huisaannemer’

was afgesproken dat er alleen onderhoud aan het dak gepleegd wordt als dat noodzakelijk
is. Helaas zitten wij met een vervelende lekkage. Zo gauw als in 2019 het weer het toelaat
zal de aannemer dit trachten te repareren. Inmiddels is er ook een derde offerte

uitgebracht door bouwbedrijf van der Klogt. Ook deze offerte laat zien dat de
materiaalprijzen zeer sterk stijgen.
Plannen 2019
Een heel belangrijk plan voor 2019 is het renoveren van de kerktuin. Inmiddels is er samen
met de gemeente Zwolle een mooi en betaalbaar plan gemaakt. De uitvoering van dit plan
staat gepland voor maart/april van dit jaar.

Een open punt in de tuin is nog het slechte straatwerk (looppaden naar de ingangen).
Deze is ook in slechte staat. Gebleken is dat hiervoor de gemeente Zwolle voor het

grootste gedeelte verantwoordelijk is. De commissie van beheer hoopt het opknappen van
deze paden gelijk mee te kunnen nemen met de renovatie van de tuin. De kostenraming
ontvangen wij nog. Deze zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de
penningmeester/kerkenraad.
Voor 2019 staat er verder gepland (naast regulier klein onderhoud):

•

Onderzoek naar bezuinigen op stookkosten; In januari 2019 is de slimme meter
portal geactiveerd. Hiermee krijgen wij een zeer gedetailleerd inzicht in het

energieverbruik. Naar verwachting zijn er nog wel wat ‘quick wins’ waarmee het
energieverbruik verlaagd kan worden.
•

Vervanging bureautje bediening beamer en geluid; Deze is in slechte staat. Tevens
te krap voor gebruik grote mengtafel.

•

Vervanging laminaat consistorie; Gekeken wordt hoe het laminaat vervangen kan
worden of dat er een zeil over het laminaat gelegd kan worden.

•

Vervanging slot deurbijgebouw en uitgifte nieuwe sleutels; de commissie beheer
kijkt hierbij naar een alternatief scenario met lagere kosten dan eerder voorzien.

•

Reparatie ventilator kerkzaal;

•

Inventarisatie geluidsapparatuur en samenstellen geschikte set voor buiten;

Uitgaande van het scenario dat de spullen verkregen uit Apeldoorn ter gebruik
blijven voor ons, gaan wij kijken naar boventallige spullen. Het doel is om

uiteindelijk, naast de vaste installatie, één complete buiten set te hebben. Hiermee
hoeven er geen spullen gehuurd te worden voor bijvoorbeeld de kerstnachtdienst/
Sonrise / etc.

Planning overleggen van de commissie van beheer voor 2019
•

Donderdag 24 januari overleg commissie van beheer

•

Dinsdag 19 februari 2019: kort overleg over de to-do-list van zaterdag 23 februari

•

Maandag 13 mei 2019: overleg commissie van beheer

•

Maandag 2 september:2019: overleg commissie van beheer

•

Maandag 28 oktober 2019: kort overleg over de najaarsklusdag

•

Zaterdag 2 november 2019: najaarsklusdag

•

Donderdag 28 november 2019: afsluitend overleg 2019 commissie van beheer

Beknopt jaaroverzicht Commissie Erediensten
De commissie erediensten is in totaal 6 keer bij elkaar geweest. Hieronder een kort
overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen vanuit de notulen.

Een aantal keren is er gesproken over bijzondere diensten; hoe zien wij onze rol als
commissie hierin?
•

gezinsdiensten: in samenwerking met een gezin voorbereiden.

•

zangdiensten: nadruk op liederen, uitleggen achtergrond liederen.

•

jeugddiensten: gericht op en in samenwerking met jeugd.

•

diensten in de stille week: in de week voor Pasen.

•

ouderen diensten: gericht op ouderen.

Ook hebben we andere bijzondere diensten geëvalueerd en/of voorbesproken zoals de
jubileumdienst, belijdenisdienst, doopdienst, kerstnachtdienst.

Daarnaast hebben we gesproken over het patroon van de vaste voorgangers. Er wordt
voorgesteld aan de KR om het aantal gastvoorgangers iets uit te breiden, waardoor de

huidige vaste voorgangers dus iets minder diensten voorgaan. Bij de uitbreiding denken
we aan mensen die passen bij de visie van de gemeente (mensen die we goed

kennen/met ons verbonden zijn/b.v. via YfC). Ook denken we aan kanselruil binnen de wijk
en samenwerking met de Sionskerk. Buiten die kring: heel incidenteel; er moet dan in elk

geval een duidelijke aanleiding zijn. We willen niet te veel versnippering, maar we moeten
ook niet te selectief zijn: nieuwe mensen kunnen variatie brengen. Al met al komt dit op
mindering op het aantal diensten met de huidige vaste voorgangers.

We hebben onze zorg uitgesproken over het aantal vacatures tijdens diensten. Beamer en
muzikale begeleiding is mager. Zelfs bij het koffie schenken zijn vacatures.

We hebben een gesprek gehad met commissie van Beheer om te verduidelijken en af te
spreken waar de grens ligt tussen de rollen, taken en verantwoordelijkheden van onze
beide commissies. Commissie van beheer heeft een onderhouds-/beheers-

verantwoordelijkheid voor gebouw en tuin. Wij hebben een liturgisch-inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de erediensten. Soms zijn onze verantwoordelijkheden

overlappend: waar het de inrichting van de kerkzaal betreft, hebben we een gezamenlijke

verantwoordelijkheid. We spreken met elkaar af dat elke aanpassing die de commissie van
beheer overweegt of voorstelt, vooraf overlegd wordt met de commissie erediensten en
dat er pas daarna gezamenlijk (door beide commissies) een beslissing wordt genomen.

Dat betekent dat we vanuit beide commissies rekening moeten houden met een goede
tijdsplanning omdat gezamenlijk overleg nu eenmaal tijd vraagt.

We willen de onderwerpen jeugddiensten en onze muziekcultuur in de komende tijd verder
uitwerken.

Beknopt jaaroverzicht Commissie Gebedsmomenten
Op woensdagavond, één keer in de maand, voorafgaand aan de gesprekskring, hebben we
ons gebedsmoment. In de zomermaanden gebeurt dat 2 keer, vooraf gaande aan een

dienst, op zondagochtend. Dit rondom de brandende Paaskaars, die het teken is dat God
aanwezig is.

De gemeentelijk werker leidt deze momenten. Een langzaam groeiend groepje mensen is
erbij aanwezig.

Bij voldoende mensen zingen we iets, de voorganger leest iets uit de Bijbel, vertelt er iets
over.

Wij kunnen gebedsonderwerpen aangeven, die heel divers kunnen en mogen zijn. Van
binnen de gemeente, of anderszins. Ook persoonlijke situaties. En… we moeten niet
vergeten om óók God te danken.

Zowel hardop bidden, als in stilte meebidden…. zijn waardevol.
We zijn samen in de naam van onze Vader in de Hemel. En ervaren, iedere keer weer: God
is erbij!

Beknopt jaaroverzicht Gesprekskring
Eén keer in de maand, op woensdagavond, komt een aantal gemeenteleden bijeen, voor
gesprek over en rond de Bijbel. Met als gespreksleider de gemeentelijk werker.

Vanwege het jaarthema van 2017-, “Leve de kerk”, was het onderwerp vóór de zomer een
deelthema vanuit dat jaarthema. Met als voorbeeld bv.”De gemeente als plek om te
vieren”, “De gemeente als een bonte stoet van gelovigen”. En meer.

Het jaarthema van -2019 is “Let’s connect”. En vanuit dat jaarthema werd ons gevraagd,

om een Bijbelverhaal, of Bijbelgedeelte aan te leveren, dat jou raakt. Met motivatie. Iedere
maand iemand anders. Rond dat Bijbelgedeelte heeft de gemeentelijk werker vragen
opgesteld, en één of meer stellingen, waaromheen het gesprek zich kan vormen. En

zodanig, dat alle deelnemers een aandeel in de gesprekken kunnen hebben. En die kans
ook krijgen. De gemeentelijk werker bewaakt de gang van zaken.

Het accent ligt niet primair op Bijbelstudie, maar om het geloofsgesprek.

Het gaat op deze avonden om: “ - Wat is je doel? – Wat is je droom? - Wat is de bron
waaruit je put?”

Kortom: in de veilige situatie van de gesprekskring, met respect voor, en acceptatie van,
elkaar, zijn deze avonden bijzonder waardevol.
Beknopt jaaroverzicht PR-commissie
Naast gangbare pr-zaken als posters en aankondigingen is de belangrijkste mijlpaal toch

wel de lancering van de nieuwe website geweest. Met deze website is de doorvoering van
de nieuwe huisstijl en uitstraling van de VEG nagenoeg compleet.

De website heeft niet alleen een fris nieuw uiterlijk, het is tevens te raadplegen op alle
apparatuur die we vandaag de dag gebruiken (smartphone, tablets en computers).

Daarnaast is de site makkelijk te onderhouden. Hiervoor zoeken we nog een redacteur!

Beknopt jaaroverzicht WZD
Gestalte geven aan betrokkenheid actieve gemeenteleden: in de WZD-Pinksterdienst,
maar ook door een externe spreker uitgenodigd te hebben en regelmatig relevante

berichten in de Kapelgids of gemeentebrief plaatsen. Onder andere vanuit Kerken in Dieze,
Diaconaal Platform Zwolle en de SZD.

Betrokkenheid missionaire en diaconale initiatieven - al dan niet in de wijk: Als WZD zijn
we hier actief in geweest, actie Rugtas (stichting Gave), betrokkenheid Kerken in Dieze,
kenbaar maken van Participatiemaatje-project.

Door bovenstaande acties hopen we gemeenteleden te inspireren en bewust te maken
van eigen bijdrage op diaconaal en maatschappelijk gebied. Dit willen we juist heel

laagdrempelig en kleinschalig aanbieden, zodat het voor iedereen mogelijk is en iedereen
geïnspireerd kan worden.

Voor de 40 dagentijd, verkoop van Tear 40-dagen kalenders en voor Pasen, Paasgroetactie
naar gevangenen.

Betrokkenheid bij Kerst- en Paasactiviteiten door een lid van de WZD dat daarbij betrokken
is. De activiteitencommissies functioneren zelfstandig.

Gestalte geven aan gemeentebrede betrokkenheid zendingswerkers vanuit de Bond: door
op bepaalde momenten kaarten te versturen, berichten in Kapelgids en gemeentebrief,

zendingscollecte. Daarnaast heeft de WZD een gesprek gehad met de Bond over ons werk
en wat de Bond voor ons zou kunnen betekenen.

Jaarlijks wordt er minstens één WZD dienst georganiseerd, waarmee we gemeenteleden
willen bevestigen én inspireren in eigen leven diaconaal en maatschappelijk bewust te zijn.
Jaarlijks organiseert de WZD minstens één diaconale actie. De WZD sluit aan bij bestaande
(Zwolse of landelijke) initiatieven en roept gemeenteleden op actief te zijn in

vrijwilligerswerk en heeft hierbij een doorgeeffunctie vanuit o.a. Stichting Present.
Beknopt jaaroverzicht 55+ groep
Op de eerste middag van iedere maand komen de 55+ers naar onze middagen. Vanaf
oktober tot in juli.

We starten rondom de Bijbel, tot de pauze.
Vóór de zomer werd er iedere maand een onderdeel van de Apostolische Geloofsbelijdenis
besproken. Dit omdat het aansloot bij het jaarthema: “Leve de kerk”.

Na de zomer is er gekozen voor het boek Psalmen, en dan maandelijks een Psalm dat één
van de groepsgenoten aanspreekt. Die bewuste Psalm zingen we dan ook.
Zongen we eerder altijd uit Joh. de Heer, vanwege de wens van velen, vanaf na de zomer
gebruiken we alle in de Kapel aanwezige liedbundels: Joh. de Heer, Liedboek,
Opwekkingsbundel.
Na de pauze gaat Henk zijns weegs, waarna wij anderen de verdere honneurs waarnemen.

Met een invulling, die heel divers kan zijn. Of door één van ons geregeld, of door een gast.
Onze 55+ers zijn heel betrokken op elkaar.

En we blijven ook verbonden bij hen die vanwege gezondheid en/of leeftijd niet meer onze
middagen kunnen bezoeken. Vaak dmv. de kaarten, die we maandelijks sturen naar hen
die een oppeppertje kunnen gebruiken.

Beknopt jaaroverzicht Activiteitencommissie/Rommelmarkt
Er is acht keer per jaar vergaderd. Onderwerpen zijn vooral de draaiboeken voor de
rommelmarkt en de boeken- en kledingbeurs.

Aan de rommelmarkt heeft in 2018 ook YvC meegedaan en voor zichzelf inkomsten
vergaard. Op de rommelmarkt is ook aandacht besteed aan SONRISE. De overgebleven

spullen zijn naar christelijke kringloopwinkel Deja Vu. De opbrengst van hun verkoop gaat
naar St. Red een Kind. Er is in 2018 voor het eerst een boeken en kledingbeurs gehouden,
met groot succes! Het plan is om komend seizoen weer een rommelmarkt én boeken- en
kledingbeurs te houden.

Doordat de groep nu uit vier mannen bestaat, zoeken we een vrouwelijke vrijwilliger om
ons mee te werken.
Beknopt jaaroverzicht Beleidsgroep jeugdwerk
Voor een kleine gemeente als de VEG Zwolle zijn er relatief veel kinderen. Deze verdienen
dan ook de juiste plek in de gemeente. In 2018 zijn we bezig geweest met het ons verder
bezinnen rondom jongerenpastoraat. Wat betreft het kinderwerk is er een blij bericht te
vermelden: we hebben een nieuwe coördinator, die ook is toegetreden tot de

beleidsgroep! Een langlopende vacature is hiermee vervuld. De tienerclub is dit jaar

gestopt. Na een aantal jaren van goede gesprekken en leuke bezinningsmomenten is de
behoefte van samenkomen anders geworden. Zowel de leiding als de tieners hebben een
leven dat de afgelopen tijd is veranderd. Daarnaast is er met de samenwerking met de
Sionskerk een ander aanbod gekomen van momenten voor samenzijn.

In mei zijn wij samengekomen met 2 mensen die erg actief zijn in het jeugdwerk in de
Sionskerk. We hebben gekeken wat er nu goed gaat in de samenwerking en waar we nog
terrein kunnen winnen. We hebben ideeën afgestemd en samen verdere afspraken
gemaakt hoe we verder gaan.
Plannen voor 2019

Door drukke tijdsschema’s en volle agenda’s zijn we het afgelopen jaar niet vaak bij elkaar
geweest. Dit willen we komend jaar anders doen.

Als afsluiter voor nu en voorzet voor het komend jaar: We willen onze bijdrage leveren aan
de geloofsopvoeding van onze jeugd en onze kleintjes en hen helpen leren wat het kan zijn
om een gemeente in Gods Koninkrijk te zijn. We zijn als beleidsplan een club die veel

plannen kan maken en ideeën kan uitwerken. We hebben er een heleboel van, klaar op de

plank. Maar meestal zijn wij niet degene die deze plannen uitvoert. Gemeentezijn doen je
samen, visionairs, planners, denkers en doeners. We kunnen samen onze jeugd iets
waardevols meegeven, niet in waarde uit te drukken. Helpt u mee?
Beknopt jaaroverzicht Jongerenkring
We hebben we onze avonden gevuld met de deelthema’s rond het jaarthema van de

gemeente: ‘Leve de kerk’. De gemeente als dienende gemeenschap, als een fontein van
levend water en de gemeente als licht voor de wereld. De laatste bijeenkomst voor de
zomer namen we allemaal een voorwerp mee dat we kenmerkend vonden voor onze

gemeente, wat interessante gespreksstof opleverde. Na de zomer begonnen we door
samen te eten en verkenden we het nieuwe jaarthema ‘Let’s connect’ met
steekwoorden/associaties. Vervolgens vulden we onze avonden met

bijbelgedeelten/thema’s die door afzonderlijke leden werden aangedragen met als doel om
het om het verbindende gesprek samen aan te gaan.
Beknopt jaaroverzicht Sonrise
Afgelopen jaar was de Sonrise week weer een succes. Prachtig weer en een mooie

opkomst en er zijn weer mooie dingen gebeurd. Ook op andere vlakken zoals financiën en
het vinden van vrijwilligers was het een positief jaar.

Voor dit jaar willen we nieuwe sponsoracties opzetten en ook weer de betrokkenheid van
onze gemeente extra onder de aandacht brengen.

We gaan weer voor een mooie en bijzondere Sonrise week!

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
Begroting
2017
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en andere bijdragen van derden

Lasten
Pastoraat
Kerkdiensten, catachese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
Salarissen
Beheer en administratie, bankkosten en rente
Overige eigendommen en inventarissen

€
€
€
Totaal baten €

8.000,00
35.050,00
1.700,00
44.750,00

Rekening
2017
€
€
€
€

8.468,00
47.070,00
15.549,00
71.087,00

Begroting
2018
€
€
€
€

2.500,00
37.400,00
1.250,00
41.150,00

Rekening
2018
€
€
€
€

Begroting
2019

7.128,56 € 6.000,00
43.793,10 € 44.350,00
7.730,91 € 7.300,00
58.652,57 € 57.650,00

€
€

27.500,00 €
13.650,00 €

27.523,00 €
11.473,00 €

27.500,00 €
11.750,00 €

27.545,04 €
10.365,66 €

27.560,00
9.850,00

€

8.900,00 €

17.702,00 €

19.700,00 €

17.587,35 €

19.550,00

€
€
Totaal lasten €

4.700,00 €
1.500,00 €
56.250,00 €

4.331,00 €
1.280,00 €
62.309,00 €

4.550,00 €
1.500,00 €
65.000,00 €

4.278,47 €
4.450,00
1.265,21 €
1.000,00
61.041,73 € 62.410,00

Resultaat (baten – lasten) € -11.500,00 €

8.778,00 € -23.850,00 €

-2.389,16 €

-4.760,00

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 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 2018 en het gerealiseerde resultaat

Zoals vorig jaar al werd vermeld heeft de Kapel dringend groot onderhoud nodig, met
name rondom het dak is de situatie urgent. De zeer negatieve begroting van 2018 werd

opgesteld aan de hand van gegevens voor zover die op dat moment beschikbaar waren,
inclusief de (minimale) reservering voor groot onderhoud van €12.000,- per jaar. Er werd
naar aanleiding van de dreigende situatie een financieel plan opgesteld, dat met grote
voortvarendheid (door zowel de gemeente als de kerkenraad) in praktijk is gebracht,

waardoor, samen met enkele meevallers en hulp van andere gemeente(n), het resultaat
aanzienlijk gunstiger heeft uitgepakt. Het dreigende tekort van €23.850,- is daarmee
teruggebracht tot een tekort van €2389,- (!).
Begroting 2019
De begroting van 2019 gaat uit van een voortzetting van het beleid voor 2018, en is
opgesteld op basis van informatie die op het moment van opstellen beschikbaar of

aannemelijk was. Daarnaast stellen KR en gemeente zich als opdracht om inkomsten te

genereren, zodat het dak daadwerkelijk binnen een zo kort mogelijke periode vervangen
zal kunnen worden. Het risico is dat op enig moment de kosten voor noodzakelijk

onderhoud aan dit (slechte) dak onnodig hoog zullen oplopen, wat weer vertragend werkt
op de (even noodzakelijke) reserveringen voor vervanging.

