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Aan:
Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom
Abeelstraat 30
4621 AH Bergen op Zoom
Behandeld door:
Titel:
Datum:

Mark Raats
Diaken (Penningmeester en secretaris)
9 februari 2022

Voor u ligt het jaarverslag van het kalenderjaar 2021 van de Evangelische Baptistengemeente Bergen op
Zoom (hierna te noemen als EBG).
In februari 2022 is EBG veranderd van rechtsvorm. In 2021 opereerde EBG als stichting met een bestuur
en broederraad, bestaand uit oudsten en diakenen. Op moment van schrijven is EBG een
kerkgenootschap onder leiderschap van oudsten en diakenen. Dit verslag is opgesteld door de
penningmeester wat een functie is die wordt uitgeoefend door een diakenen van EBG.
Als kerkgenootschap zijn we nog altijd een ANBI-instantie en vallen we onder de publicatieplicht om
jaarlijks een jaarverslag openbaar te maken. Dit jaarverslag wordt als eerste gepresenteerd aan de
oudsten en diakenen van EBG – en niet meer aan het (demissionair) bestuur die in 2021 op papier nog
wel aanwezig was – en daarna ter goedkeuring aan de leden, tijdens een algemene ledenvergadering.
Een jaarverslag is een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het afgelopen jaar, met
daarnaast een financiële verantwoording. Dit verslag dient dan ook om de leden een algemene inzage te
geven van wat de EBG het afgelopen jaar heeft uitgeoefend en hoe de financiële middelen zijn gebruikt.
Daarnaast zal het jaarverslag ook publiek toegankelijk zijn voor eenieder die geïnteresseerd is in EBG.
Het verslag is als volgt opgesteld. Als eerste worden de algemene gegevens van EBG weergegeven, de
oudsten en diakenen en de kascommissie. Daarna wordt er teruggeblikt op de uitgeoefende activiteiten
van het afgelopen jaar en het financiële verslag van afgelopen jaar. Vervolgens wordt er gekeken naar
de begroting die vorig jaar is opgesteld en in hoeverre hier financieel aan gehouden is. Tot slot wordt er
vooruitgekeken naar het huidig kalenderjaar met daarbij een nieuwe begroting. De begroting is
opgesteld aan de hand van de gegevens van het vorig jaar en de huidige gegevens tot en met de
samenstelling van dit verslag. De begroting zal voorgelegd worden aan de oudsten, diakenen en de
leden en dit dient goedgekeurd te worden. Als kerkgenootschap mogen we geen winst maken en dienen
we transparant te zijn, naar onze leden en de belastingdienst, en op papier te zetten waar wij onze
spaargelden voor reserveren.
Namens de oudsten en diakenen:
Mark Raats
Penningmeester en Secretaris.
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Handelsregister
Het zelfstandig kerkgenootschap is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 20097000 en draagt de naam Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom.

Adresgegevens
Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom
Abeelstraat 30
4621 AH Bergen op Zoom

Gegevens van de stichting
RSIN nummer
Oprichting
ANBI kenmerk
Bankgegevens
Bankrekeningnummer
BIC nummer

8086.65.753
22 maart 2000
B/CA-UPB/13/097
ING BANK N.V.
NL69 INGB 0008 5355 54
INGBNL2A

Doel
De EBG heeft ten doel: de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus, alsmede de vorming tot
een Christelijke levenswandel door discipelschap.
Onder Evangelie wordt verstaan de boodschap van de verlossing door de kruisdood, begrafenis en
opstanding van de Here Jezus Christus (1 Kor. 15:1-4).
Onder Discipelschap verstaan wij de gemeenschap van Gemeenteleden (en regelmatige bezoekers)
waarbij ieder leert om:
a. de geloofsrelatie met Jezus Christus te onderhouden;
b. de ander aanmoedigt tot goede werken;
c. de ander bemoedigt in hun geloofswandel en
d. de ander onderwijst en corrigeert met de Bijbel (Heb 10:19-25; 2 Tim. 3:16-17)
Ook assisteert zij in het wereldwijd bekend maken van het Evangelie door het steunen van zendelingen
(of evangelisten Efez. 4:11), die haar goedkeuring wegdragen door hun gelijkgezindheid en hun
instemming met de geloofsbasis van de EBG. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
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De EBG tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het stimuleren en bevorderen van de plaatselijke Christelijke Gemeente, die zorg draagt voor de
gemeenschap van gelovigen en het uitdragen van het Evangelie in haar omgeving, omliggende
provincies en andere landen (Han. 1:8, Mat. 28:19-20);
b. in haar eigen financiële behoeften te voorzien;
c. in diaconale en pastorale nood te voorzien;
d. alle andere middelen die volgens de Heilige Schrift (de Bijbel) en wettelijk geoorloofd zijn,
waaronder maar niet uitsluitend:
1. Bijbelgetrouwe prediking;
2. het houden van erediensten op zondagochtend;
3. Bijbelstudie- en gebedsavonden;
4. kinder- en jeugdwerk.

Grondslag
De EBG heeft tot grondslag de Bijbel als het geïnspireerde Woord van God. Het leiderschap van de
Gemeente erkent haar absolute afhankelijkheid van God om haar te leiden in de praktische uitwerking
van haar opdracht volgens de geloofsbasis.

Vermogen
Het vermogen van de EBG bestaat uit:
a. vrijwillige bijdragen van leden in overeenstemming met 2 Kor. 9:6-7 en het principe om “alle
dingen gemeenschappelijk te hebben” uit Hand. 2:44-45 en 4:32-37;
b. opbrengsten van collecten in navolging van het voorbeeld in o.a. 2 Kor. 8 en Rom. 15 om te
delen in specifieke noden;
c. erfstellingen, legaten, schenkingen, giften en baten, die haar op andere wijze ten goede komen.
De EBG draagt er zorg voor dat de ontvangen geldmiddelen worden aangewend overeenkomstig de
aanwijzingen van de gevers. Giften zonder enige nadere aanduiding ontvangen, komen ten bate van de
EBG.
De EBG beheert al het geld van de EBG door de diaken die als penningmeester fungeert.
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Verslagen
Het boekjaar van de EBG is gelijk aan het kalenderjaar.
Per einde van ieder boekjaar worden de boeken de EBG afgesloten. Daaruit worden door de
penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.
Deze jaarstukken worden uiterlijk in de maand maart aan de oudsten voorgelegd.
De oudsten laten de financiële administratie door een kascommissie, bestaande uit één oudste, één
diaken en één lid van de EBG, onderzoeken.
De kascommissie kan een accountantsonderzoek gelasten en daartoe op kosten van de EBG opdracht
geven.
De jaarstukken worden door de oudsten en penningmeester vastgesteld.
Binnen zes maanden na einde boekjaar moet de balans en staat van baten en lasten en de begroting
over het nieuwe jaar worden vastgesteld.

Activiteiten
Erediensten op zondagochtend en de Bijbelstudie- en/of gebedsavonden op woensdagavond behoren
tot de wekelijkse activiteiten van de stichting.
Maandelijks wordt door de EBG o.a. vrouwen (studie)activiteiten, mannen (studie)activiteiten, en
kinder- en jeugd (studie)avonden georganiseerd.
Jaarlijks wordt door de EBG o.a. een vrouwen Kerstthee, een Gemeente barbecue, een Kerstdienst en
minimaal twee ledenvergaderingen georganiseerd.
De EBG organiseert incidenteel familiediensten, evangelisatiediensten, ontmoetingsdagen, kinderuitjes,
etentjes, e.d. om de saamhorigheid van de Gemeente op te bouwen en conform de doelstelling van de
Gemeente naar buiten te treden in de gemeenschap.

Jaarverslag 2021

8

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

BESTUUR

Jaarverslag 2021

9

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

Bestuur
De EBG wordt door de leden van de EBG onder leiding van oudsten bestuurd.
Wij onderschrijven een congregationalistisch model van Gemeentebestuur, wat betekent dat elk lid van
de EBG de verantwoordelijkheid heeft om onder leiding van de Heilige Geest:
a. de doelstellingen van de EBG te verwezenlijken met hun middelen, talenten, geestelijke gaven
en stemrecht;
b. het onderwijs, de plannen en doelstellingen, de levenswandel en geloof van de oudsten te
toetsen, ondersteunen en gehoorzamen (Heb. 13:7 en 17).
Het leiderschap van de EBG bestaat uit tenminste één oudsten en twee diakenen, leden van de EBG. Een
meervoud van oudsten en diakenen bevordert samenwerking en verstrekt het leiderschap aan de
Gemeente.
De oudsten zijn verantwoordelijk aan het Hoofd van de Gemeente: Jezus Christus en aan en voor de
leden van de Gemeente (Heb. 13:17, Efez. 4:11-13, Tim. 3:13, 1 Pet. 5:1-5).
Zo vervullen de leden onder leiding van de Heilige Geest in tandem met de oudsten onder leiding van de
Heilige Geest de bestuurlijke taak om te groeien naar, wandelen met en gehoorzaam te zijn aan het
Hoofd van de Gemeente: Jezus Christus (Efez. 4:11-16).
De oudsten en diakenen zijn samen verantwoordelijk voor de zaken van de EBG en behartigen deze,
voeren de besluiten van de ledenvergaderingen uit en beheersen de goederen en financiële middelen
van EBG.
De oudsten en diakenen genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op
vergoeding voor de door hen – in de uitoefening van hun functie – gemaakte kosten.
De oudsten en diakenen worden door de leden van de EBG erkend en zolang zij zich niet ongeschikt
maken is deze erkenning van de Gemeente blijvend. Oudsten en diakenen zijn echter niet immer in
functie:
a. Oudsten en diakenen worden bij de Algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar
aangesteld, waarna zij:
a. zich wederom beschikbaar mogen stellen;
b. hun taken mogen neerleggen voor een periode van rust.
b. Wij erkennen dat de Heer oudsten en diakenen ook doet groeien naar meer of nieuwe
verantwoordelijkheden en wij erkennen dit als een gezonde ontwikkeling van het leiderschap
van EBG.
In het huishoudelijk reglement zijn de toetsing, verantwoordelijkheden en verwachtingen, aanstelling,
beëindiging en duur van de taak van oudsten en diakenen van de EBG nader omschreven.
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Rechtspersonen
Wij erkennen dat de EBG voor de overheid herkenbare rechtspersoon dient te hebben.
a. Eén van de oudsten vervult de functie van voorzitter om vergaderingen te leiden en de
doelstellingen en visie van de EBG te vertegenwoordigen en communiceren.
b. De functies van penningmeester en secretaris worden door de diakenen vervuld. De functies
mogen door dezelfde persoon worden bekleed.
c. De oudsten en diakenen zijn door de leden aangesteld om de EBG in en buiten rechte te
vertegenwoordigen en zijn bevoegd tot alle handelingen binnen de doelstellingen der
Gemeente, met inachtneming van het bepaalde doel en grondslag. De rechtspersoon hebben
geen vetorecht.
d. In het huishoudelijk reglement worden de verantwoordelijkheden en verwachtingen van de
voorgaande oudste en de diaken-penningmeester nader omschreven.

Oudsten en diakenen
De broederraad is een raad van broeders die de geestelijke aspecten van de gemeente bewaken. De
broederraad bestaat uit voorganger, oudste en diaken.
Jeffrey Daniel Boyd, Voorgaande oudste
Daniel Gasala, Oudste
Owen van Rij, Diaken
Ad van Gilst, Diaken
Ewout van der Pol, Diaken
Mark Raats, Diaken-penningmeester/secretaris

Kascommissie
Een kascommissie is, zoals in het vorig hoofdstuk beschreven, een commissie die door de oudsten wordt
samengesteld om de financiële administratie te onderzoeken. De kascommissie bestaat uit één oudste,
één diaken en één lid van de EBG. De kascommissie bestaat uit Daniel Gasala, Owen van Rij en Richard
de Ruiter.

Jaarverslag 2021

11

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

JAAR VERSLAG 2021

Jaarverslag 2021

12

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

Zondagdiensten
Na de lockdowns zijn we weer begonnen met fysieke diensten op zondag. Tijdens de zondagen zijn we
verdergegaan met de prekenserie “Wij zijn de gemeente”, losse preken over onder andere Pasen,
Pinksteren en Hemelvaart, een serie over “Bewondering”, “Het vijfde gebod”, “Wakker worden” en zijn
we gestart met een lange preken serie over “{ON}Mogelijk” uit het hoofdstuk van Lukas tot eind van het
jaar.
Bas van de Bosch heeft 3x gepreekt
Jochem Wouters heeft 1x gepreekt
Jan Snijders heeft 1x gepreekt
David Boyd heeft 1x gepreekt

Zondagschool
We hadden afgelopen jaar weer twee zondagsschool groepen gehad. De oudste groep had gemiddeld 7
kinderen, de jongste groep gemiddeld 5 kinderen. We hebben het leven van Jezus behandeld en
handelingen. Afgelopen jaar zijn we ook gestart met n8 van groep 8.

Bijbelstudies
Tijdens de woensdagavond Bijbelstudies, in de Aula van Curio Pomona, hebben we afgelopen jaar twee
studies behandeld. Namelijk, “Wie God is”, en “Christocentrisch (Kolossenzen)”.

Gebedsavonden
Ook dit jaar hebben we twee gebedsavonden gehad, elke eerste woensdag van de maand, een in Bergen
op Zoom en de andere in Krabbendijke.

Vrouwenwerk
Ook de vrouwenstudies zijn weer gestart in kring verband. Tijdens de studies werd Galaten behandeld.
Daarnaast is er ook een vrouwenthee één keer per maand en was er een kerstactiviteit voor vrouwen.

Mannenwerk
Mannenontbijt werd ook weer met regelmaat bezocht en was na de corona tijd weer een fijne
bemoediging. Er wordt ook gekeken naar een mannenstudie zoals dit bij de vrouwen wordt
georganiseerd.

Jongvolwassen werk
Net als voorgaande jaren zijn de studies om de week gehouden in of Bergen op Zoom of Breda. De
studies werden goed bezocht door verschillende gemeentes, dus niet alleen vanuit EBG Bergen op
Zoom.
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N8 van groep 8
Dit jaar hebben we voor 5 groep acht’ers voor het eerst een studie gedaan op de vrijdag avond, 1x per
maand. De studie werd gegeven door de zondagsschool docenten. Tijdens de studie is de geestelijke
wapenuitrusting behandeld ter voorbereiding op hun middelbare school.

Jeugdgroep
De Jeugdgroep was afgelopen jaar erg groot door nieuwe jongeren (gemiddeld 13 jongeren) en doordat
er maar 2 personen gestopt zijn met de jeugdgroep wegens hun leeftijd. Als activiteit hebben we een
Escape room gedaan in Breda en als studie hebben we openbaringen studie afgemaakt en in het nieuwe
seizoen een studie gericht op Kerst.

EBGzending Werkgroep
Een bewogen jaar met veel noden. Wisseling van de wacht meegemaakt met twee nieuwe teamleden,
maar ook het vertrek van twee personen. In totaal heeft de werkgroep €29.533 opgehaald voor
verschillende projecten. De projecten waren onder andere het December project (De Hoop en
Zomerkampen voor FBC in Israël), het helpen van een gemeente in Kenya, en een babyproject en corona
ondersteuning voor Grace Village in Ethopië.

Gemeente BBQ
Ook afgelopen jaar hebben we weer een BBQ gehouden aan het einde van de zomervakantie. De BBQ
werd goed bezocht, ongeveer 70 personen. Er waren verschillende gerechten gemaakt door degene die
de BBQ hebben bezocht. Voor vlees werd geregeld door de gemeente zelf. Daarnaast werd er ook
verschillende activiteiten gedaan voor jong en oud.

Kerstdienst
Wegens corona terugval is ervoor gekozen om geen Kerstdienst te houden met ontbijt en voordrachten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
31/12/2021

31/12/2020

€ 2.350,60
€ 8.748,80
€ 46.581,74

€ 0,00
€ 4.670,39
€ 45.084,68

Totale activa

€ 57.681,14

€ 49.755,07

Eigen vermogen
Kapitaal
Reserve

€ 49.755,07
€7.926,07

€51.959,87
-€2.204,80

Totale passiva

€ 57.681,14

€ 49.755,07

ACTIVA
Vaste activa
Kas
Bank
Spaarrekening

Vlottende activa

PASSIVA
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER 31 DECEMBER 2021

BATEN
Giften Collecte
Giften Banken
Inkomsten

€12.900,16
€42.511,55
€20,00

TOTALE BATEN

LASTEN
Kosten
Uitgaven
Zending
Evangelisatie
Fondsen
TOTALE LASTEN
RESULTAAT BOEKJAAR

Jaarverslag 2021

€55.431,71

€4.718,59
€10.462,49
€29.533,00
€361,22
€2.430,34
€47.505,64
€7.926,07
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BATEN
GIFTEN COLLECTE
WEEKELIJJKSE COLLECTE
GRACEVILLAGE ETHOPIË
GIFTEN BANK
GIFTEN
SPECIALE GIFTEN
GRACEVILLAGE ETHOPIË
KENIA
KENIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2021: ZOMERKAMP FBC
DECEMBER PROJECT 2021: KERSTPAKKETTEN HOOP
DECEMBER PROJECT 2021: DAGOPVANG HOOP
GRACEVILLAGE ETHOPIË – Zeepjes
GRACEVILLAGE ETHOPIË – Baby melk
GRACEVILLAGE ETHOPIË – Corona
FAM. GASALA
FAM. BOYD
INKOMSTEN
VERJAARDAG WIM RADINGS

TOTALE BATEN

Jaarverslag 2021

€ 12.900,16
€ 11.270,16
€ 1.630,00
€ 42.511,55
€ 19.178,51
€ 20,04
€ 1.860,00
€ 750,00
€ 584,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 1.440,00
€ 5.500,00
€ 2.720,00
€ 10,00
€ 3.894,00
€ 2.400,00
€ 2.800,00
€ 1.335,00
€ 20,00
€ 20,00

€ 55.431,71
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LASTEN
KOSTEN
HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
UITGAVEN
ALGEMENE UITGAVEN
BIBLIOTHEEK
CADEAUS
CADEAUS WIM RADINGS
GNBK
KEUKEN
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
TECHNIEK
CORONA
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
VROUWEN STUDIE
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST
VROUWENACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
KERST CADEAUS
INTERNE PROMOTIE
ZENDING
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
KENIA
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
DECEMBER PROJECT 2021: DE HOOP
GRACEVILLAGE ETHOPIË – Corona
GRACEVILLAGE ETHOPIË – Project Babymelk
Jaarverslag 2021

€ 4.718,59
€ 3.630,00
€ 135,60
€ 596,78
€ 356,21
€ 10.462,49
€ 138,33
€ 300,90
€ 465,18
€ 20,00
€ 3.040,00
€ 1.044,86
€ 756,49
€ 350,00
€ 538,92
€ 184,90
€ 1.252,41
€ 25,07
€ 269,97
€ 63,17
€72,48
€ 516,68
€ 550,00
€ 147,05
€ 490,97
€ 148,00
€ 87,11
€ 29.533,00
€ 1.800,00
€ 5.290,00
€ 1.334,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 1.440,00
€ 8.220,00
€ 2.400,00
€ 3.894,00
21

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

FAM. GASALA
FAM. HASKELL
FAM. BOYD
EVANGELISATIE
EVANGELISATIE
FONDSEN
WELWILLENDFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
GEESTELIJKE VERDIEPING

TOTALE LASTEN
RESULTAAT BOEKJAAR

Jaarverslag 2021

€ 2.800,00
€ 1.000,00
€ 1.335,00
€ 361,22
€ 361,22
€ 2.430,34
€ 512,68
€ 1.547,90
€ 262,47
€ 107,29

€ 47.505,64
€ 7.926,07
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BUDGET PER 31 DECEMBER 2021

WEEKELIJJKSE COLLECTE
GRACEVILLAGE ETHOPIË
GIFTEN
SPECIALE GIFTEN
GRACEVILLAGE ETHOPIË
KENIA
KENIA BIJBELS
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2021: KERSTPAKKETTEN HOOP
DECEMBER PROJECT 2021: DAGOPVANG HOOP
DECEMBER PROJECT 2021: ZOMERKAMP FBC
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Zeepjes
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Baby melk
FAM. GASALA
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
FAM. BOYD
VERJAARDAG WIM RADINGS

REALITEIT
BUDGET
€ 11.270,16
€ 8.000,00
€ 1.630,00
€ 0,00
€ 19.178,51 € 15.000,00
€ 20,04
€ 0,00
€ 1.860,00
€ 0,00
€ 750,00
€ 0,00
€ 584,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 5.500,00
€ 0,00
€ 2.720,00
€ 0,00
€ 1.440,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 3.894,00
€ 0,00
€ 2.800,00
€ 0,00
€ 2.400,00
€ 0,00
€ 1.335,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 0,00

RESULTAAT
€ 3.270,16
€ 1.630,00
€ 4.178,51
€ 20,04
€ 1.860,00
€ 750,00
€ 584,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 5.500,00
€ 2.720,00
€ 1.440,00
€ 10,00
€ 3.894,00
€ 2.800,00
€ 2.400,00
€ 1.335,00
€ 20,00

TOTALEN

€ 55.431,71 € 23.000,00

€ 32.431,71
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HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
ALGEMENE UITGAVEN
BIBLIOTHEEK
CADEAUS
CADEAU WIM RADINGS
GNBK
OMZIEN NAAR ELKAAR
KEUKEN
MANNEN STUDIE
MUZIEK
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
REISKOSTEN
TECHNIEK
CORONA
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
VROUWEN STUDIE
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
ALGEMENE ACTIVITEITEN
BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST
MANNEN ACTIVITEITEN
VROUWEN ACTIVITEITEN
ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
KERST CADEAUS
INTERNE PROMOTIE
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REALITEIT
€ 3.630,00
€ 135,60
€ 596,78
€ 356,21
€ 138,33
€ 300,90
€ 465,18
€ 20,00
€ 3.040,00
€ 0,00
€ 1.044,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 756,49
€ 350,00
€ 0,00
€ 538,92
€ 184,90
€ 1.252,41
€ 25,07
€ 269,97
€ 63,17
€ 0,00
€ 72,48
€ 516,68
€ 550,00
€ 0,00
€ 147,05
€ 0,00
€ 490,97
€ 148,00
€ 87,11

BUDGET
€ 3.500,00
€ 1.400,00
€ 550,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 300,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 50,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 650,00
€ 450,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 550,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 150,00
€ 200,00

RESULTAAT
€ -130,00
€ 1.264,40
€ -46,78
€ 43,79
€ 261,67
€ 199,10
€ -165,18
€ -20,00
€ -1040,00
€ 50,00
€ -44,86
€ 200,00
€ 500,00
€ -106,49
€ 100,00
€ 500,00
€ 211,08
€ 315,10
€ -1.252,41
€ 174,93
€ -69,97
€ 136,83
€ 100,00
€ 127,52
€ 83,32
€ 0,00
€ 200,00
€ 52,95
€ 300,00
€ -40,97
€ 2,00
€ 112,89
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LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
DECEMBER PROJECT 2018: KENIA
DECEMBER PROJECT 2020: MEALS ON WEELS
DECEMBER PROJECT 2020: VOEDSELPAKKETTEN
DECEMBER PROJECT 2020: ZOMERKAMP FBC
DECEMBER PROJECT 2021: DE HOOP
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Project Babymelk
FAM. GASALA
GRACEVILLAGE ETHOPIË - Corona
FAM. HASKELL
FAM. BOYD
EVANGELISATIE

REALITEIT
€ 1.800,00
€ 5.290,00
€ 1.334,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 1.440,00
€ 8.220,00
€ 3.894,00
€ 2.800,00
€ 2.400,00
€ 1.000,00
€ 1.335,00
€ 361,22

BUDGET
€ 1.200,00
€ 1.800,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 600,00

RESULTAAT
€ -600,00
€ -3.490,00
€ -1.334,00
€ -10,00
€ -10,00
€ -1.440,00
€ -8.220,00
€ -3.894,00
€ -2.800,00
€ -2.400,00
€ -1.000,00
€ -1.335,00
€ 238,78

REALITEIT
€ 0,00
€ 512,68
€ 0,00
€ 1.547,90
€ 262,47
€ 0,00
€ 107,29

BUDGET
€ 10.000,00
€ 7.963,39
€ 1.380,20
€ 1.700,63
€ 7.961,50
€ 2.500,00
€ 506,36

RESULTAAT
€ 10.000,00
€ 7.450,71
€ 1.380,20
€ 152,73
€ 7.699,03
€ 2.500,00
€ 399,07

FONDSEN
RESERVES
WELWILLENDFONDS
WEDUWEFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
NOTARISKOSTEN
GEESTELIJKE VERDIEPING
TOTALEN excl. fondsen

€ 45.075,30

€ 20.800,00

€ 24.275,30-

RESULTAAT (excl. Fondsen)

€ 10.356,41

€ 2.200,00

€ 8.156,41
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BEGROTING 2022
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BUDGET 2022

WEKELIJKSE COLLECTE
GIFTEN

BUDGET
€ 9.500,00
€ 17.000,00

TOTALEN

€ 26.500,00

ALGEMENE KOSTEN
HUUR
HUUR EXTERN
ABONNEMENTEN
BETALINGSVERKEER
ALGEMENE UITGAVEN
BIBLIOTHEEK
CADEAUS
GNBK
OMZIEN NAAR ELKAAR
KEUKEN
MANNEN STUDIE
MUZIEK
PRINT EN DRUKWERK
SPREKERS/REISKOSTEN
REISKOSTEN
TECHNIEK
CORONA
UPGRADE KERKELIJK CENTRUM
VROUWEN STUDIE
ZONDAGSSCHOOL
JEUGDGROEP
ALGEMENE ACTIVITEITEN
BIJBELSTUDIE/GEBEDSAVONDEN
GEMEENTE BBQ
KERSTDIENST

Jaarverslag 2021

€ 0,00
€ 3.650,00
€ 1.500,00
€ 650,00
€ 400,00
€ 550,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 3.500,00
€ 50,00
€ 1.100,00
€ 200,00
€ 500,00
€ 850,00
€ 770,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 550,00
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MANNEN ACTIVITEITEN
VROUWEN ACTIVITEITEN
ZONDAGSSCHOOL ACTIVITEITEN
JEUGDGROEP ACTIVITEITEN
KERST CADEAUS
INTERNE PROMOTIE
LINDA
GRACEVILLAGE ETHOPIË
Nieuwe zending mogelijkheid
EVANGELISATIE

TOTALEN excl. fondsen

RESULTAAT

Jaarverslag 2021

€ 200,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 550,00
€ 150,00
€ 200,00
€ 1.200,00
€ 1.800,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00

€ 25.820,00

€ 680,00

29

Evangelische Baptistengemeente Bergen op Zoom

FONDSEN/SPAARREKENING 2022

SPAARREKENING
RESERVES
WELWILLENDFONDS
WEDUWEFONDS
IKEG FONDS
VERMENIGVULDIGINGFONDS
NOTARISKOSTEN
GEESTELIJKE VERDIEPING
TECHNIEK

2021
€ 8.000,00
€ 10.000,00
€ 7.987,32
€ 1.500,00
€ 1.052,10
€ 18.542,32
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 0,00

2022
€ 0,00
€ 10.000,00
€ 8.500,00
€ 1.500,00
€ 2.500,00
€ 19.200,00
€ 3.310,72
€ 1.000,00
€ 4.571,02

TOTALEN

€ 50.581,74

€ 50.581,74
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TOELICHTING
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Balans 2021
Aan het einde van het boekingsjaar 2020 zijn de totale liquide middelen van EBG € 57.681,14. Aan de
passiva zijde van de balans is deze € 57.681,14 op gedeeld in kapitaal en reserves. Het kapitaal, €
49.755,07, is de totale passiva uit het boekingsjaar 2020. Het verschil is de reserves die zijn opgebouwd
in het boekingsjaar van 2021. Dit jaar hebben we € 7.926,07 aan reserves opgebouwd. Dit bedrag is tot
stand gekomen door van onze baten de lasten te verminderen. Uit dit kan geconcludeerd worden dat
het eigen vermogen in het boekingsjaar 2021 is toegenomen met € 7.926,07.
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Staten van Baten en Lasten 2021
Baten
Speciale giften
De speciale giften dit jaar zijn geweest voor het omwisselen van muntgeld voor briefjes. Voor het
storten gebruiken we sealbags en deze accepteren alleen briefgeld.
Kenia
Dit jaar hebben we in augustus, september en oktober geld ingezameld voor het kerkgebouw in Kenia
en bijbels voor de leden van de gemeente in Kenia. Dit project dit was het december project van 2016
en 2018.
December project
Het december project in 2020 bestaat uit vier projecten; Meals on Wheels, Voedselpakketten,
Kerstpakketten en Zomerkamp. In januari 2021 zijn er nog giften ontvangen voor het december project
van 2020. Het december project in 2021 bestaan uit drie projecten, namelijk Zomerkampen voor FBC,
Kerstpakketten voor de Hoop en Dagopvang voor de Hoop.
Gracevillage Ethiopië – Zeepjes
Tijdens een van onze zondagsdiensten was Bas van den Bosch aanwezig en daarmee ook Soap for Hope,
een organisatie die Gracevillage ondersteunt. De bedoeling was dat het geld direct naar Soap for Hope
werd overgemaakt, maar dit was niet bij iedereen duidelijk.
Gracevillage Ethiopië – Babymelk
In april en mei hebben we geld ingezameld voor babymelk in Gracevillage wegens de prijsstijging voor
babymelk in Ethiopië
Gracevillage Ethiopië – Corona
Tijdens een van de onlinediensten is er een oproep gedaan dat in Ethiopië alles veel duurder is geweest.
Daarom heeft onze gemeente maandelijks geld ingezameld voor het Corona project t.b.v. Gracevillage.
Fam. Gasala
De gemeente en diakenen hadden de wens om familie Gasala te ondersteunen tijdens de zware periode
waar zij door heen aan het gaan waren.
Fam. Boyd
De gemeente en diakenen hadden de wens om familie Boyd te ondersteunen om een vliegticket aan te
schaffen zodat Heather naar Amerika kon vliegen om haar zieke vader en familie bij te staan.
Overige inkomsten
Wim Radings, lid van onze gemeente, werd 70 jaar. Buiten de gemeente om werd geld ingezameld om
een cadeau aan te schaffen. Echter was het niet bij iedereen duidelijk en is er ook geld binnen gekomen
op de rekening van de gemeente.
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Lasten
Huur Extern
Voor onze maandelijkse CityKids activiteit wordt er een externe locatie gehuurd van SVW.
Abonnementen
Binnen de EBG zijn verschillende abonnementen. Dit zijn de jaarlijkse kosten aan CCLI/Buma Stemra
voor lied licenties en song select plus. Daarnaast de jaarlijks kosten voor de website, en de
abonnementskosten voor Spreaker, hiermee worden de preken opgenomen. Daarnaast hebben we
sinds dit jaar ook de internetlijn geüpgraded voor onze livestreams, en een AED aangeschaft waar we
onderhoudskosten voor betalen. Daarnaast is er ook een maandelijkse betaling voor G Suite voor
bedrijven.
Algemene Uitgave
De algemene uitgave van afgelopen jaar zijn kantoorartikelen voor de penningmeester en een
terugboeking van een gift die verkeerd was overgeboekt.
Bibliotheek
We hebben afgelopen jaar nieuwe boeken aangeschaft voor onze bibliotheek.
Cadeaus
Dit jaar heeft EBG cadeaus aangeschaft voor onze nieuwe leden, jongerenbijbel voor de afgestudeerde
zondagsschool kinderen en een voor iemand die jeugdgroep avond bezoekt. Daarnaast cadeaus voor
Moeder- en Vaderdag en een trouwbijbel voor Sicco en Jet.
Cadeaus Wim Radings
Het binnengekomen geld voor Wim Radings, zie baten, is cash gegeven aan Wim Radings.
GNBK
Vanuit EBG gaan kinderen en tieners naar de GNBK kampen. Voor deze groep wordt het kampgeld
betaald, daarnaast is er een eenmalige gift gegeven aan GNBK. De kinderen die naar de kampen zijn
gegaan zijn van de families Bloemhof, Boyd, Davidse, Hollebrandse, Maris, van Rij, van de Pol, Roelofs,
en Gasala. Daarnaast is ervoor zowel kinder- als tienerkamp een gift gedaan.
Sprekers
We hebben dit jaar drie keer Bas van den Bosch op bezoek gehad om te preken, één keer Jan Snijders en
een spreker vanuit de Hoop tijdens het december project.
Corona
Vorig jaar werden de corona uitgaven gedaan vanuit de algemene uitgave, dit jaar hebben we een
specifieke rubriek voor aangemaakt.
Upgrade kerkelijk centrum
Dit jaar hebben we de vorig jaar goedgekeurde AED aangeschaft.
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Kerstcadeaus
Voor de kinderen van de zondagsschool zijn dit jaar Kerstcadeaus aangeschaft. Dit werd voorgaande
jaren altijd betaald vanuit de zondagschool activiteiten budget. Dit jaar is ervoor gekozen om hier een
aparte rubriek voor te maken.
Interne promotie
Het druk werk van de getuigenisboekjes is aangeschaft onder interne promotie.
Kenia
Dit jaar hebben we in augustus, september en oktober geld ingezameld voor het kerkgebouw in Kenia
en bijbels voor de leden van de gemeente in Kenia. Dit project dit was het december project van 2016
en 2018.
December project
Het december project in 2020 bestaat uit vier projecten; Meals on Wheels, Voedselpakketten,
Kerstpakketten en Zomerkamp. In januari 2021 zijn er nog giften ontvangen voor het december project
van 2020. Het december project in 2021 bestaan uit drie projecten, namelijk Zomerkampen voor FBC,
Kerstpakketten voor de Hoop en Dagopvang voor de Hoop.
Project Gracevillage - Corona
Dit jaar hebben we naar aanleiding van een preek van Bas van den Bosch maandelijks geld ingezameld
voor de prijsverhoging die in Ethiopië heeft plaatsgevonden naar aanleiding van Corona.
Project Gracevillage - Project Babymelk
In april en mei hebben we geld ingezameld voor babymelk in Gracevillage wegens de prijsstijging voor
babymelk in Ethiopië
Fam. Gasala
De gemeente en diakenen hadden de wens om familie Gasala te ondersteunen tijdens de zware periode
waar zij door heen aan het gaan waren.
Fam. Haskell
Familie Haskell is de familie die onze gemeente heeft gesticht. In 2019 is er geld ontvangen voor familie
Haskell, in 2020 is dit geld niet goed overgemaakt. Dit jaar is het geld cash meegenomen toen familie
Raats hun bezocht in Amerika.
Fam. Boyd
De gemeente en diakenen hadden de wens om familie Boyd te ondersteunen om een vliegticket aan te
schaffen zodat Heather naar Amerika kon vliegen om haar zieke vader en familie bij te staan.
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Fondsen
Welwillend fonds
Vanuit het welwillend fonds is de giften voor familie Gasala aangevuld en kleding gekocht voor de
kinderen van iemand in onze gemeente.
IKEG-fonds
Er is een IKEG-training geweest voor de zondagsschool en CityKids leiding die betaald is door de
gemeente, daarnaast zijn er ook flyers, posters, bijbels, Kerstcadeaus en diverse knutselartikelen
gekocht
Vermenigvuldigingfonds
Hart voor Halsteren is onderdeel van het vermenigvuldigingfonds. Voor Hart voor Halsteren zijn
verschillende knutselmateriaal aangeschaft. Daarnaast ook evangelisatiekaartjes en pennen voor de
gemeente.
Geestelijke verdieping
De declaraties die gedaan zijn vanuit de Bijbelse cursus ‘Verantwoordelijk Bijbel Gebruik’ komen uit het
fonds geestelijke verdieping.
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Budget 2021
Wekelijkse collecte
We hebben in 2021 meer aan collecte opgehaald dan voorafgaand was begroot, namelijk € 3.270,16. De
totale giften via de collecte waren € 11.270,16.
Giften
Mede doordat we in 2020 minder fysieke diensten hebben gehad kwamen er meer giften via de bank
binnen. Dit is ook dit jaar het geval. In totaal is er namelijk € 4.178,51 extra binnen gekomen. De totale
giften via de bank waren vorig jaar € 19.178,51.
Dit jaar zijn we op meerdere posten over het budget gegaan. Dit komt mede door dat we dit jaar weer
een groei hebben meegemaakt aan bezoekers.
Huur
Dit jaar zijn we met € 130 over de begroting gegaan. Dit is geen reden om de post direct te verhogen.
Door Corona hebben we vaker gebruik gemaakt van de zaal dan was gepland. Onder andere
Bijbelstudies die niet meer gehouden kon worden in Pomona en de VBG-Bijbelstudie.
Huur Extern
Hier zijn we juist niet over het budget heen gegaan, door Corona konden we niet op onze externe
locaties terecht.
Abonnementen
We maken nog altijd gebruik van G Suite voor bedrijven zijn en daarnaast zijn er dus nieuwe
abonnementen bijgekomen (internetlijn en AED-onderhoud). Hierdoor zijn we € 46,78 over het budget
gegaan.
Cadeaus
Afgelopen jaar hadden we een enorme groep aan afstudeerders van de zondagsschool, hier hadden we
wel rekening mee gehouden. Echter het trouwfeest en de extra jongerenbijbel niet waardoor we €
165,18 over het budget zijn gegaan.
Cadeaus Wim Radings
We hadden deze rubriek niet van tevoren begroot, omdat het een verassingsfeest was en het niet de
bedoeling was dat er geld via de gemeente binnen zou komen.
GNBK
Dit jaar hadden we een extra grote groep, ook kinderen die in de voorgaande jaren niet mee op kamp
zijn gegaan, zijn dit jaar wel mee zijn gegaan. In totaal zijn we € 1.040 over het budget gegaan.
Keuken
Door de groei van de gemeente is deze post over het budget gegaan. In totaal zijn we € 44,86 over het
budget gegaan.
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Print en drukwerk
We hebben dit jaar de adreslijst afgedrukt wat een grote kostenpost is, zeker gezien we hier ook een
fout in gemaakt hebben en we deze twee keer hebben moeten afdrukken. Daarnaast hebben we
verschillende print en drukwerk gedaan voor de zendingsprojecten. In totaal zijn we € 106,49 over het
budget gegaan.
Upgrade kerkelijk centrum
De gemaakte kosten is voor de in 2020 goedgekeurde AED. Dit was van tevoren niet opgenomen onder
deze post. In totaal was hier € 2.500 voor begroot, in totaal waren de kosten € 1.252,41 zonder de
abonnementskosten mee te nemen.
Zondagsschool
We hebben dit jaar voor de nieuwe zondagsschool leerkrachten nieuwe mappen uitgeprint. Dit was een
eenmalige (grote) uitgaven. Hierdoor zijn we € 69,97 over het budget gegaan.
Jeugdgroep activiteiten
Dit jaar zijn drie jongeren bijgekomen en is er een vertrokken, hierdoor zijn de kosten met € 40,97 over
het budget gegaan.
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Zending
Alle uitgaven van zendelingen, zijn als giften binnengekomen of zijn onze standaard uitgaves aan onze
zendelingen.

Linda
Speciale giften voor Linda

Resultaat
€ -600,00

Kruispost bij baten

Totaal

€ 0,00
€ -600,00

Grace Village
Collecte voor Grace Village
Speciale giften voor Grace Village

€ -3.490,00
€ 1.630,00
€ 1.860,00
€ 0,00

December project Kenia
Giften December project Kenia
Giften December project Kenia Bijbels

€ -1.334,00
€ 750,00
€ 584,00
€ 0,00

December project Meals on Wheels
Giften December project Meals on Wheels

€ -10,00
€ 10,00
€ 0,00

December project Voedselpakketten
Giften December project Voedselpakketten

€ -10,00
€ 10,00
€ 0,00

December project Hoop
Giften December project Kerstpakketten Hoop
Giften December project Dagopvang Hoop

€ -8.220,00

December project Zomerkamp FBC
Giften December project Zomerkamp FBC

€ -1.440,00

€ 5.500,00
€ 2.720,00
€ 0,00
€ 1.440,00
€ 0,00

Gracevillage Ethiopië – Zeepjes
Giften Gracevillage Ethiopië – Zeepjes

€ 0,00
€ 10,00
€ 10,00

Gracevillage Ethiopië – Babymelk
Giften Gracevillage Ethiopië – Babymelk

€ -3.894,00
€ 3.894,00
€ 0,00

Fam. Gasala
Giften Fam. Gasala

€ -2.800,00

Gracevillage Ethiopië – Corona
Giften Gracevillage Ethiopië – Corona

€ -2.400,00

€ 2.800,00
€ 0,00
€ 3.290,00
€ 0,00

Fam. Boyd
Giften Fam. Boyd

€ -1.335,00
€ 1.335,00
€ 0,00
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Fam. Haskell
Giften Fam. Haskell

Resultaat
€ -1.000,00

Kruispost bij baten

Totaal

€ 0,00
€ -1.000,00

We hadden vorig jaar besloten om het budget voor Linda te verlagen nadat we haar als gemeente een
brief zouden sturen. Daarnaast hadden we besloten om goed na te vragen wat de noden momenteel
zijn voor Linda. We hebben besloten om afgelopen jaar nog niet af te bouwen en vandaar het negatieve
budget voor Linda.
Voor Gracevillage Ethiopië - Zeepjes is er geld overgemaakt, echter is dit vergeten naar Soap for Hoap
over te maken. Dit zal in het nieuwe boekingsjaar verrekend worden.
Giften voor familie Haskell zijn ontvangen in het jaar 2019, door problemen met de internationale
overboeking in 2020 is er besloten het geld in 2021 cash met de familie Raats mee te geven.
Als we kijken naar onze verwachten inkomsten; € 23.000 is er afgelopen jaar € 34.298,40 meer
binnengekregen, namelijk € 55.431,71. Er moet wel gezegd worden dat voor de meeste posten, zoals de
december projecten en speciale giften geen budget is opgesteld. Het is mooi om te zien dat van de
totale ontvangen giften €30.468,71 voor de gemeente is en de overige € 24.963,00 voor projecten
gestart vanuit de gemeente om andere te helpen.
Als we naar de uitgaven kijken, was er € 20.800,00 begroot (exclusief de fondsen) om uit te geven. In
totaal is er € 24.275,30 meer uit gegeven, namelijk € 45.075,30 (exclusief fondsen). Ook hier geld dat de
giften voor de zendingsprojecten niet begroot zijn als uitgaven.
Als we hierbij ook de uitgaven optellen die vanuit onze spaarrekening zijn gekomen (fondsen) is er in
totaal € 47.505,64 uitgegeven. De spaargelden zijn niet begroot om in 1 jaar uit te geven, maar dit zijn
potjes die voor een speciaal doel zijn apart gezet gezien we als EBG onze ‘winst’ niet mogen oppotten.
Dit kan dus los gezien worden van de budgetten die gemaakt worden voor het desbetreffende jaar.
Afgelopen jaar, exclusief de fondsen, gingen we uit van een positief resultaat van € 2.200,00. Dit is
uiteindelijk € 10.356,41 geworden (exclusief fondsen). Inclusief de fondsen is het (positieve)
eindresultaat € 7.926,07 geworden.
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Budget 2022
Wekelijkse collecte
Vorig jaar hadden we ongeveer € 3.000 extra aan collecte. Daarom is er besloten om dit jaar het
verwachte budget te verhogen met € 1.500 naar € 9.500.
Giften
Vorig jaar hadden we ongeveer € 4.000 extra aan giften via de bank ontvangen. Daarom is er besloten
om dit jaar het verwachte budget te verhogen met € 2.000 naar € 17.000.
Huur
Afgelopen twee jaar zijn we over het budget gegaan voor de huur van het gebouw. Dit kwam mede
doordat we niet in onze externe locaties mochten komen wegens Corona. Ondanks het lijkt dat er meer
versoepelingen gaan komen verhogen we toch het budget voor huur met € 150 naar € 3.650.
Huur extern
Het budget is met € 100 verhoogd naar € 1.500. Pomona is inmiddels weer open voor de Bijbelstudie
avonden, daarnaast hebben we nu ook een externe locatie voor Citykids en tot slot voor de Gemeente
BBQ dienen we dit jaar ook een locatie te vinden gezien we niet meer op de oude plek terecht kunnen
komen.
Abonnementen
Het budget is met € 100 verhoogd naar € 650. De reden hiervoor is de nieuwe internetverbinding die
vorig jaar is verhoogd, en het onderhoud voor de AED die ook vorig jaar is aangeschaft.
Algemene uitgaven
Wegens aanschaf van een nieuw koffiezetapparaat is het budget met € 150 verhoogd naar € 550.
Cadeaus
Vorig jaar zijn we flink over het budget heen gegaan doordat er een grote groep zondagsschool kinderen
waren afgestudeerd. Dat is dit jaar minder, maar om ruimte te houden voor onverwachte kosten is het
budget met € 100 verhoogd naar € 400.
GNBK
Gezien dezelfde kinderen naar kamp mogen als volgend jaar en er ook wat nieuwe kinderen naar kamp
mogen is het budget met € 1.500 verhoogd.
Keuken
Wegens de groei in onze gemeente is het budget met € 100 verhoogd naar € 1.100.
Print en drukwerk
Wegens vaker afdruk van promotiemateriaal voor verschillende activiteiten in onze gemeente is het
budget met € 200 verhoogd naar € 850.
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Sprekers/reiskosten
Met het verlof van Daniel Boyd in de zomer maanden verwachten we wat extra gast sprekers nodig te
hebben. Vandaar dat het budget verhoogd is met € 320 naar € 770, wat neer komt op 11 gastsprekers à
€ 70.
Zondagsschool
Ondanks we vorig jaar over het budget zijn gegaan verwachten we niet dat we dit jaar het budget
moeten verhogen. Vorig jaar moesten er zondagsschool mappen worden aangeschaft.
Jeugdgroep activiteiten
Afgelopen jaren zijn we over het budget heen gegaan. Komend jaar komen er 5 nieuwe jongeren bij,
vandaar dat het budget verhoogd is met € 100 naar € 550.
Evangelisatie
Ondanks we vorig jaar binnen het budget zijn gebleven, zijn de plannen dit jaar om wel meer gebruik te
maken van het potje evangelisatie nu we ook een evangelisatie team hebben. Daarom is het potje
verhoogd met € 400 naar € 1.000.
Alle overige rubrieken zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. Er is ervoor gekozen om geen rubrieken omlaag
te brengen, ondanks sommige rubrieken groot overschot hebben. De reden hiervoor is dat vorig jaar
een apart jaar is geweest wegens Corona.
Met deze gegevens betekend dat we komend jaar een winst verwachten van € 2.480.
Hierin is geen rekening gehouden met de uitgaven uit de diverse fondsen. De reden hiervan is, is dat de
uitgaven hiervan uit de spaarrekening komt. De fondsen zijn gereserveerde posten vanuit de
spaarrekening, gezien we het bedrag op de spaarrekening moeten uitgeven of voor een bepaald doel
apart moeten zijn, we mogen immers geen winst maken.
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Fondsen/Spaarrekening 2022
Door de belastingdienst zijn we erop gewezen dat we geen winst mogen maken als stichting. De
spaarrekening dient transparant te zijn en aangegeven waar het voor apart is gezet. Aan het begin van
2022 hadden we op de spaarrekening een totaalbedrag van € 50.581,74. Hieronder is beschreven waar
we dit voor gaan gebruiken.
Spaarrekening
Deze rekening is voor niet gedefinieerde spaargelden, in principe wordt door het jaar heen hier geld
gestort en aan het begin van elk jaar wordt dit bedrag verdeeld over de verschillende potjes/fondsen. In
totaal stond er aan het begin van het jaar € 8.000 op de spaarrekening. Na de verdeling is dit € 0,00.
Welwillendfonds
Het welwillendfonds is verhoogd van € 7.987,32 naar € 8.500. Hier is in totaal € 512,68 toegevoegd.
IKEG fonds
Nu we elke maand IKEG/Citykids club hebben, wordt het fonds dit jaar aangevuld met € 1.447,90 tot een
totaal van € 2.500.
Vermenigvuldigingfonds
Bij het vermenigvuldigingfonds is er in totaal € 657,68 bijgekomen tot een totaal van € 19.200.
Notariskosten
Dit jaar zijn de notariskosten uitgegeven. Dit was meer dan het budget dat we aanvankelijk hadden
begroot € 2.500, daarom is er € 810,72 toegevoegd aan deze fonds met een totaalbedrag van €
3.310,72. Inmiddels is het volledige bedrag uitgegeven.
Techniek
Techniek is een nieuwe fonds voor de upgrade van de geluidstafel. Hiervoor zal onze apparatuur, zoals
mixer, laptop en beamer, vervangen worden wegens de limitatie en ouderdom. In totaal is hiervoor €
4.571,02 voor apart gezet.
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NAWOORD
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Het jaarverslag is geschreven door de diaken penningmeester van de EBG. Het document is door
verschillende partijen ingezien en goedgekeurd alvorens het jaarverslag publiek beschikbaar werd.

Oudsten en diakenen
De oudsten en diakenen zijn verantwoordelijk voor de kerkraad en het rapport wordt in eerste instantie
ter controle aangeboden aan de oudsten en diakenen. De oudsten en diakenen hebben het jaarverslag
begin maart ontvangen en hebben het goedgekeurd op 25 maart.

Kascommissie
Begin maart heeft de kascommissie ook de opdracht gekregen (vanuit de oudsten) om de financiën te
controleren. De kascommissie bestaat uit Daniel Gasala, Owen van Rij en Richard de Ruiter. Zij hebben
de financiën gecontroleerd op 3 april en goedgekeurd. Tijdens deze dag zijn alle inkomsten en uitgaven
per maand doorgenomen, enkele rubrieken zijn toegelicht en de stukken die in het financieel verslag zijn
opgenomen gecontroleerd.

Ledenvergadering
Op 20 april is er een ledenvergadering geweest. Alle leden van de EBG BOZ hebben de mogelijkheid
gehad om het concept jaarverslag te lezen. Op dit moment was het verslag dus al goedgekeurd door de
oudsten en diakenen en gecontroleerd door de kascommissie. Tijdens de vergadering hebben de leden
de kans gehad om vragen te stellen over het financiële verslag en is de begroting voor 2022
goedgekeurd.
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