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Jaarverslag Kerkenraad

1 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.

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 2019 telt de Kerkenraad van onze gemeente 5 leden, die zijn gekozen
door en uit leden van de eigen kerkelijke gemeente. De samenstelling van de Kerkenraad bestaat uit zowel
mannen (40%) als vrouwen (60%). 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

Het fungerende beleidsplan van de VEG Zwolle heeft de focus op de jaren 2016 tot en met 2019. Hierin zijn
opgenomen acties voor de korte, middellange en langere termijn. In 2019 is een start gemaakt met het
beleidsplan voor de volgende periode van 4 jaar. Het vernieuwde beleidsplan zal in de voorjaarsvergadering van
2020 aan de leden worden voorgelegd ter goedkeuring. Het volledige beleidsplan 2020 zal dan worden
gepubliceerd op de website van de gemeente en is tot op dat moment het oude beleidsplan nog van kracht.

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

4 Beloningsbeleid
De gemeente heeft geen vaste mensen in dienst. Voor zover het van toepassing  worden de regelingen van de
Bond  gevolgd. De leden van de kerkenraad en de commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed

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:

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.

6 Verslag Activiteiten

Om goed inzicht te geven in de activiteiten van de Gemeente hebben wij gemeend de verslagen van de
activiteiten integraal te publiceren in een aparte bijlage. Het algemene verslag van de kerkenraad is hieronder
weergegeven. Het activiteiten verslag 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.Kerkenraad
In het afgelopen jaar is weer veel gebeurd en we mogen terugkijken op een voorspoedig en gezegend jaar.
De wekelijkse diensten werden goed bezocht en het woord van onze God vloeide rijkelijk. Met onze vaste
voorgangers en gastsprekers kunnen wij terugkijken op een gevarieerde en kleurrijke invulling van Zijn
boodschap aan onze gemeente. Zowel ouderen maar ook voor de jeugd van de groepen 1 t/m 8 was er weer veel
te beleven.
Ook in 2019 waren er diverse momenten met andere christelijke gemeenten in de wijk. Zo was er kanselruil
waaraan de Baptisten gemeente, Het Leger des Heils en Christus Centraal meededen. Ook waren er interactieve
diensten samen met de Sionskerk. Samen met Youth for Christ vierden we de afsluiting van het Sonrise vakantie
project voor de jeugd in onze wijk Dieze-Oost
In september werden twee kerkenraadsleden bevestigd en kwamen in de plaats van de vertrekkende
kerkenraadsleden.
De gemeente kwam afgelopen jaar 3 maal in een ledenvergadering bijeen. De gebruikelijke voor- en
najaarsledenvergaderingen en een extra vergadering voor de verkiezing van een ambtsdrager. We kijken terug
op constructieve en vergaderingen waarin door de leden werd meegedacht over allerlei zaken die voor de
gemeente van belang zijn.
We begonnen het jaar onder het thema “Lets connect” en voor het nieuw seizoen 2019-2020 is er gekozen voor
“Een heilig (t)huis”. In werkgroepen en gemeentekringen en diensten hebben we met elkaar van gedachten
kunnen wisselen.
Het was al jarenlang de traditie om rondom de kerst activiteiten voor de wijk te ontplooien. De belangstelling liep
achteruit en er is gezocht naar een andere meer missionaire activiteit passend in deze tijd. Dit mondde uit in een
kerstmarkt voor de wijk. Kerstspullen, kleding, eten & drinken werden voor een habbekrats verkocht, kinderen
konden jongleren en werden geschminkt. De kerk was open en een wensboom gevuld door de gasten. Muzikale
omlijsting was er van het koor Crossfire o.l.v. een eigen gemeentelid. We mogen terug kijken op een geslaagde
activiteit voor de buurt.
Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin het beleidsplan 2016-2019 afliep en er voorbereidingen werden
getroffen voor een nieuw beleidsplan. Een werkgroep is hiermee aan de slag gegaan en hoopt dat begin 2020 af
te ronden, waarna het aan de leden in de voorjaarsvergadering zal worden voorgelegd.
Invulling werd gegeven aan het besluit van de ledenvergadering om voor 3 projecten de collectegelden te
besteden.
Als een rode draad liepen door het jaar heen al de projecten die te maken hebben met het nieuwe dak voor de
kapel. Alle registers werden open getrokken om geld  binnen te halen voor dit doel. Spaarkapelletjes,



rommelmarkt, boeken en kledingbeurs, appels plukken en winteractie. Dit is een greep uit de vele activiteiten die
op poten zijn gezet voor het dak.
We zijn dankbaar en blij dat we zoveel steun en bemoediging hebben ervaren vanuit VEG –gemeenten, die
helaas gezien hun ledenaantal hebben besloten hun deuren te sluiten  De Gemeente Velp, Enschede en
Apeldoorn hebben een groot deel van de benodigde gelden voor ons dak toegezegd en/of overgemaakt.
Bijzonder dat daardoor het Woord van onze Heer en Heiland in Zwolle mag blijven klinken.
Naast vreugde volle momenten waren er ook droevige momenten waarin we ons verdriet met elkaar konden
delen.
Overleden : 5 leden en een vriend van de Gemeente
Geboren : 4 kinderen werden geboren
Ingeschreven als lid : 2 gezinnen met kinderen
Gods zegen is onuitputtelijk.

7 Staat van baten en lasten
Realisatie

2019
Begroting

2019
Realisatie

2018
x € 1,- x € 1,-

Baten
Opbrengsten uit bezittingen 9.510 6.000 7.129
Financiële bijdragen en collectegelden 45.403 44.350 43.793
Subsidies en (overig) bijdragen van derden 73.052 7.300 7.731

Totaal baten 127.506 57.650 58.653

Lasten
Pastoraat -27560 -27.560 -27.545
Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -10.453 -9.850 -10.366
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk - - -
Kerkelijk gebouwen (inclusief afschrijving) -22.700 -19.550 -17.587
Salarissen - - -
Beheer en administratie, bankkosten en rente -4.472 -4.450 -4.278
Overige eigendommen en inventarissen -637 -1.000 -1.266

Totaal lasten -65.822 -62.410 -61.042

Saldo voor resultaatbestemming 61.684 -4.760 -2.389

Bestemming van het resultaat
De bestemming van het resultaat is vastgesteld bij goedkeuring van de jaarrekening door de Kerkenraad en
Ledenvergadering. Het resultaat wordt normaliter overeenkomstig het goedgekeurde financieel beleid toegevoegd
of onttrokken aan het eigen vermogen van de Gemeente. In 2019 wordt in afwijking van het beleid het totale
resultaat toegevoegd aan het bestemmingsfonds voor het vervangen van het dak.

8 Voorgenomen bestedingen en toelichting

Met ingang van 2020 zijn aanzienlijke investeringen benodigd in verband met groot onderhoud van de Kapel,
waaronder reparatie aan het dak, schilder en onderhoudswerkzaamheden. Voor deze kosten is inmiddels
voldoende financiering gevonden om op basis van de begrote kosten in 2020 de werkzaamheden op te pakken..
Waar mogelijk wordt onderzocht of nog aanvullende subsidies en/of leningen aangevraagd kunnen worden.

9 Verklaring controle Jaarrekening en Administratie

Hierbij verklaart de kerkenraad / dag. bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Zwolle , dat de administratie
en jaarrekening van het jaar 2019 door minimaal twee onafhankelijke financieel deskundigen is gecontroleerd en
in orde bevonden. Daarbij is het Model Controle Verslag VEG gevolgd.

De jaarrekening en de bevindingen van de controlecommissie zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de
ledenvergadering.
De goedkeuring door de ledenvergadering heeft op 2 maart 2020 plaatsgevonden.


