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I Voorwoord Kerkenraad
Beste lezer,
De Wegwijzer wil (nog) niet gelovigen helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en
gelovigen helpen om te groeien in Aanbidding, Gemeenschap, Discipelschap, Dienstbaarheid en Getuigen.
Daarbij weten we ons geïnspireerd door de Bijbelwoorden; Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet,
want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze
stad (Hand.18 vers 9-10).
2017 is voor ons een bijzonder jaar geweest. Het aantal bezoekers van de diensten in Almere-Buiten is
blijven groeien, zowel in Almere-Haven als in Almere-Poort zijn de bijeenkomsten verhuisd naar een
andere ruimte vanwege de groei, er zijn tientallen kinderen en volwassenen gedoopt of hebben belijdenis
gedaan, honderden mensen ontvingen in de verschillende wijkgemeenschappen een vorm van diaconale
hulp en duizenden kinderen in Almere hebben het Evangelie van de Jezus Christus mogen horen. Er is een
bloeiend WegwijzerCollege, het team van wijkpastors kon worden uitgebreid, een nieuw jongerencentrum
in Haven is geopend en het Missie Centrum in Almere-Buiten wordt dagelijks bezocht door tientallen
mensen. De Heere heeft ons rijk gezegend.
In dit alles draait het niet om faciliteiten, maar om mensen. We horen indrukwekkende getuigenissen van
mensen die na een jarenlange zoektocht een thuis hebben gevonden in een van onze gemeenschappen.
We horen van mannen en vrouwen die een vorm van herstel en genezing hebben ontvangen tijdens de
diensten en in het pastoraat. We horen prachtige verhalen van mensen die voor het eerst of opnieuw God
in hun leven hebben ervaren. Wij zijn daar de Heere enorm dankbaar voor.
Dat betekent niet dat alles perfect verloopt en er geen zorgen zijn. Daar willen we hard aan werken, ook
het komende jaar. Maar we doen dat in vertrouwen dat De Wegwijzer niet ons werk is, maar een
beweging van God in de stad Almere. Bij die beweging willen we graag betrokken zijn en ons volledig
inzetten met alles wat God ons gegeven heeft. Erop vertrouwend dat Hij ons de weg zal wijzen!

André Meulmeester
Senior pastor De Wegwijzer Almere
Mei 2018
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II Maatschappelijk Verslag
1 Algemene informatie van de organisatie
1.1 Rechtsvorm
Naam organisatie
Bezoekadres
Plaats
Telefoonnummer
Website
Belastingdienstnummer
KvK nummer
RSIN nummer

: Christelijk gemeente De Wegwijzer
: Makassarweg 80
: 1335HZ Almere
: 036-5490604
: www.dewegwijzer-almere.nl
: 811673236
: 50731475
: 811673236

De gemeente is een zelfstandig kerkgenootschap en draagt de naam: christelijke gemeente “De Wegwijzer”,
verder in dit verslag te noemen: “de gemeente”. De gemeente is een kerkelijke rechtspersoon, die van
rechtswege rechtspersoonlijkheid bezit, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. De gemeente is gevestigd in Almere en heeft als
correspondentieadres het kantooradres van de gemeente. De gemeente is voor haar inkomsten
voornamelijk afhankelijk van publieke offervaardigheid en kan voor de jaarverslaggeving gezien worden als
Organisaties-zonder-winststreven. Uit dien hoofde is dan ook de C2 richtlijn voor Organisaties-zonderwinststreven gevolgd. De Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties is van toepassing omdat:
– de bijeengebrachte gelden vrijwillig zijn afgestaan;
– de bijeengebrachte gelden geen of geen evenredige tegenprestatie voor geleverde goederen of diensten
vormen; en
– geen rechten voor zorg of hulp kunnen worden ontleend aan de bijeengebrachte gelden.

1.2 Structuur van de organisatie
De gemeentelijke structuur is opgebouwd volgens het Presbyteriaal stelsel. De kerkenraad is de
belangrijkste vergadering en wordt gekozen door de belijdende leden. Indien de gemeente, bij monde van
de belijdende leden, vindt dat de kerkenraad niet handelt in overeenstemming met de grondslag en het
doel, dan kunnen deze besluiten tot ontbinding van de kerkenraad leiden. Hiervoor dient een
gemeentevergadering uitgeschreven te worden waarop vier vijfde van de belijdende leden stemmen voor
ontbinding van de kerkenraad. Indien de kerkenraad ontbonden is, dient de senior voorganger tezamen
met de belijdende leden zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw te vormen
kerkenraad.
Besluiten van de kerkenraad worden gecommuniceerd via de erediensten en de nieuwsbrief. Besluiten van
de kerkenraad kunnen alleen herroepen worden als drie vierde van de belijdende leden hier op een
gemeentevergadering tegen stemt.
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Organigram

De gemeente doet haar activiteiten vanuit de belofte die aan het begin van het werk in Almere is gegeven:
Handelingen 18: “Wees niet bevreesd, spreek en zwijg niet, want Ik ben met u niemand zal de hand aan u
slaan om u kwaad te dien, want Ik heb veel volk in deze stad”. Het werk beperkt zich dan ook niet tot Almere
Buiten waar het evangelisatiewerk is begonnen maar strekt zich over heel Almere. De gemeente werkt
wijkgericht. Zij heeft naast de hoofdvestiging het Missie Centrum aan de Makassarweg meerdere
vestigingen van waaruit de activiteiten plaatsvinden.
Verbonden partijen
Naast Christelijke gemeente De Wegwijzer bestaat De Wegwijzer in Almere uit Stichting De Wegwijzer. De
Christelijke gemeente De Wegwijzer is in 2002 ontstaan vanuit het evangelisatiewerk dat in Almere werd
geïnitieerd vanuit Stichting De Wegwijzer. Beide entiteiten maken deel uit van het evangelisatiewerk van
De Wegwijzer in Almere.

1.3 Grondslag
De gemeente heeft het verzoenend werk van Jezus Christus als haar fundament. Zij belijdt de gehele Bijbel
(alle canonieke boeken) als het door Gods Geest geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare woord van
God, opgeschreven door mensen. Zij aanvaardt de Bijbel als het hoogste gezag voor geloof, leer en leven.
Afgeleid daarvan, en in overeenstemming daarmee, erkent zij drie oecumenische en drie Reformatorische
belijdenisgeschriften, te weten: De apostolische geloofsbelijdenis (2e eeuw na Christus), de
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geloofsbelijdenis van Nicea (4e eeuw na Christus), de geloofsbelijdenis van Athanasias (6e eeuw na
Christus), de Heidelbergse catechismus (1563), de Nederlandse geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse
leerregels (1618/1619).
Christelijke gemeente De Wegwijzer in Almere heeft projecten in zes verschillende wijken; Buiten, Haven,
Poort, Muziekwijk, Noorderplassen en Stad-Oost. De wijk Muziekwijk wordt direct aangestuurd vanuit de
wijk Almere-Buiten.
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Wijkprojecten
Wegwijzer Almere-Buiten
In juli is er een nieuwe wijkpastor aangesteld, waardoor de vorige wijkpastor zich als senior pastor meer
kan richten op de strategische visie en missie en de sturing van de organisatie in zijn geheel.
Kinderwerk
“Laat de kinderen tot Mij komen, want voor hen is het Koninkrijk van God.”
Via de Wegwijzerkids wil De Wegwijzer ook een wegwijzer zijn voor kids. In verschillende leeftijdsgroepen
leren kinderen volgelingen van de Heere Jezus te worden en de kinderen die Hem al volgen helpen we te
groeien in hun relatie met Jezus Christus. In een liefdevolle omgeving geven medewerkers de Bijbelverhalen
en lessen door uit de Bijbel, Gods Woord en beleven ze samen met de kinderen de steun van geloven en
bidden. Kinderen die De Wegwijzer bezoeken zijn welkom in de verschillende programma’s. Medewerkers
staan klaar om ze het beste uur van de week te laten beleven.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen in Wegwijzerkids:
Baby en dreumes (0 - 2,5 jaar) : opvang tijdens ochtenddiensten
Peuters (2,5 - 4 jaar)
: opvang tijdens ochtenddiensten
Groep 1 + 2
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
Groep 3 + 4
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
Groep 5 + 6
: zondagschool na kinderlied, tijdens ochtenddiensten
m.u.v. de derde zondag van de maand: Kinderkerk
Groep 7 + 8
: derde zondag van de maand: Kinderkerk
Wegwijzerkids – zondagschool
In 2017 kon het kinderwerk in Wegwijzerkids gecontinueerd worden door de inzet van vele medewerkers
onder de zegen en kracht van onze God. Elke zondag heten we ruim 100 kinderen welkom. Er was meer
stabiliteit in het aantal medewerkers en bezetting van de verschillende leeftijdsgroepen. Daarmee kon het
kinderwerk op een veilige manier plaats vinden.
Dit jaar is er gewerkt aan een veiligheidsdocument voor het kinder- en jongerenwerk. De implementatie
van dit document en veiligheidsprotocol is van start gegaan, alsook het aanvragen van de VOG’s.
Kinderwerk is en blijft een visitekaartje van De Wegwijzer, in navolging van Jezus zelf die de kinderen
welkom heette en zegende.
Er wordt gewerkt aan nieuwe inspiratie voor het kinderwerk in de komende jaren. Hoe kunnen we de kids
van deze tijd de komende jaren discipelen van Jezus maken? Op welke manier kunnen we het missionaire
kinderwerk vormgeven? Waar kan Wegwijzerkids de geloofsopvoeding in de gezinnen nog beter
ondersteunen?
KinderBijbelClub
Naast Wegwijzerkids zijn er ook outreach activiteiten. Afgelopen zomer is de VakantieBijbelClub op twee
locaties in Buiten gehouden, waar ruim honderdvijftig kinderen bereikt zijn en na de zomer is de
KinderBijbelClub doorgestart in het Missie Centrum zelf. Er komen steeds meer doelgroep kinderen en het
team mag regelmatig dertig kids verwelkomen.
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Jongerenwerk
Aan jongeren wordt een plaats geboden om elkaar en God te ontmoeten. Alle activiteiten die in
jongerencentrum “The Rock” georganiseerd worden, worden bezocht door jongeren, gelovig of niet,
tussen de 11 en 25 jaar.
Hoogtepunten waren de Vakantie Bijbel Club in Almere Buiten, Libanon en het kerstfeestje.
De VakantieBijbelClub in Almere Buiten en Libanon waren beide indrukwekkende momenten waarin de
liefde van God voor jongeren dichtbij en ver weg is ervaren. In Almere Buiten mochten we zo’n dertig
jongeren bereiken en in Libanon zo’n honderdvijftig jongeren.
Het kerstfeestje was een hoogtepunt vanwege de diversiteit aan jongeren. Veertig jongeren van
verschillende leeftijden en uit verschillende activiteiten (meidenparadijs, kerngroepen, Rock Club e.d.)
kwamen samen rond een multiculturele maaltijd en hoorden het echte kerstverhaal van Jezus.
Kerngroepen en jongerendiensten
In de kerngroepen mochten we vijftig jongeren discipelen in het kennen van elkaar en het volgen van
Jezus. Het is juist in deze groepen die trouw achter de schermen samenkomen waar relaties gesmeed
worden en de geloofsbasis gelegd wordt.
De jongerendiensten zijn een voortdurende plek van ontmoeting voor jongeren. Zo’n 50-70 jongeren
kwamen maandelijks samen om God te kennen door muziek, de Bijbel en de ontspanning met elkaar.
Inloop en Reach Out
Tijdens de inloop op de woensdagmiddagen komen vijfentwintig kinderen uit de wijk in de leeftijd van 812 het jongerencentrum binnenlopen. Door samen te koken, creatief bezig te zijn, te sporten en meer,
wordt aan deze kinderen een warm thuis geboden en daardoor is de drempel erg laag om soms voor het
eerst een kerk binnen te lopen. Ook is de inloop een opstap naar andere activiteiten in het jongerenwerk.
Reach Out is een interkerkelijk jongerenevent. In samenwerking met Operatie Mobilisatie gingen tachtig
jongeren in kleine groepen de wijken van Almere in om daar Gods liefde uit te delen.
VakantieBijbelClub
Ieder jaar opnieuw organiseert Christelijke gemeente De Wegwijzer met de hulp van meer dan 130
vrijwilligers de VakantieBijbelClub (en verder VBC). Een week vol spetterende activiteiten voor kinderen
en tieners met als doel hen kennis te laten maken met het Evangelie van Jezus. Het thema voor dit jaar
was ‘Hé. Kom je kijken? (kinderen) en ‘I meet U’ (tieners).
Het werk in dit project groeit ieder jaar. Zo waren er zeven kinderclubs in de Bouwmeesterbuurt, Indische
Buurt, Tussen de Vaarten, Muziekwijk, Noorderplassen, Poort en Haven en vier tienerclubs in de
Bouwmeesterbuurt, Muziekwijk, Poort en Haven. Er zijn ruim vijfhonderd kinderen en zo’n tachtig tieners
bereikt.
De VBC is een aanjager voor het missionaire werk in de gemeente. Diverse activiteiten door de hele stad
ervaren groei en mensen die de zondagse diensten bezoeken naar aanleiding van de VBC.
Vrouwenwerk
Voor vrouwen in Almere, christen, niet-gelovig of andersgelovig, worden zowel vrouwenochtenden of –
avonden georganiseerd. Via het samenzijn, praten over gewone, alledaagse dingen of juist bijzondere
ervaringen en specifieke thema’s elkaar bemoedigen, een steuntje in de rug geven ontdekken wie God is.
Zo zijn er verschillende activiteiten die allemaal vallen onder het vrouwenwerk:
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vrouwenochtend, 1x per maand; vrouwenavond, 2x per jaar; vrouwendag, 1x per jaar; creatieve ochtend,
1x per maand; samen Bijbel lezen aan de keukentafel, 2x per maand.
Al deze verschillende activiteiten hebben als doel om vrouwen toe te rusten, om met elkaar in contact te
komen en het Evangelie uit te dragen. Door deze activiteiten komen vrouwen voor het eerst in aanraking
met het christelijk geloof of via het vrouwenwerk de weg weten te vinden naar de gemeente en het kleine
vlammetje van geloof weer is aangewakkerd.
Taalles Nederlands
De Wegwijzer biedt primaire hulp voor mensen uit het buitenland in de vorm van basis-taallessen
Nederlands. Men wordt geholpen met schrijven, lezen en spreken. In anderhalf uur doorlopen de
aanwezigen het op maat gemaakte materiaal en wekelijks is er groei te bespeuren. Er zijn maximaal acht
plaatsen en als er zich meer kandidaten aanbieden kan er een tweede middag ingevuld worden.
Spaanstaligen (El Camino)
Kerngroepen en ontbijtochtenden
Er zijn twee grote kerngroepen die goed bezocht worden. Aan het eind van het jaar was het aantal
personen zodanig dat er overwogen wordt om een derde kerngroep te starten.
De ontbijtochtenden op elke laatste vrijdagmorgen van de maand voorzien in een behoefte en leveren
regelmatig nieuwe contacten op.
Contacten en pastoraat
In het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe contacten gelegd. Een aantal van deze mensen komt ook
regelmatig naar de zondagochtenddienst. Er zijn pastorale zorgen. Dit jaar is een uitvaartdienst verzorgd.
Diensten
Het eerste half jaar is het thema “Het Onze Vader” behandeld en na de zomervakantie is gestart met het
thema “Typen van Christus in het oude Testament”.
Op elke laatste ochtenddienst van de maand wordt er eeen preekbespreking in het spaans gehouden om
een en ander verder toe te lichten. In februari is er een gebedsavond (Vigilia) geweest.
Cursussen
In het Wegwijzer College is een spaanstalige cursus opgenomen en gegeven door iemand uit deze
doelgroep.
Team El Camino: Zo’n drie a vier keer per jaar komt het team El Camino bijeen om de afgelopen periode
te evalueren en lijnen uit te zetten voor de komende periode.
Wegwijzer College
Vanaf januari 2017 is er voor het derde jaar een nieuw curriculum samengesteld van cursussen.
Zoals bijvoorbeeld over geloofsopvoeding en de cursus over de brieven van Johannes. In september
startte er ook een cursus in het Spaans. In het najaar kwam de Ministrygebeds training erbij en de cursus
over Recht en Gerechtigheid. Dit jaar waren er twee volle Lidmaatschapscursussen Wegwijs in de
gemeente.
Rond de honderdvijftig inschrijvingen nemen deel aan het onderwijsaanbod via het Wegwijzer College.
Met Renovo werd er opnieuw een breed onderzoek gedaan in de gemeente naar geestelijke groei om zo
intentioneel ons aanbod op de vraag aan te passen en de gemeente op te bouwen en te onderwijzen.
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We danken God voor de broeders en zusters met gave van Onderwijs, zodat Zijn gemeente toegerust kon
worden door deze cursusleiders.
Evangelisatie
Er wordt individueel aan straatevangelisatie gedaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld aangesloten bij acties van
andere gemeenten in de stad.
Missie Centrum
De gemeente wil graag een baken zijn voor haar omgeving. Dit komt tegemoet aan het verlangen om een
gemeente te zijn met open armen.
Op zondag zien wij steeds weer nieuwe bezoekers. Voor velen geeft ‘dat gebouw aan de Evenaar’ aanleiding
om toch eens een kerk binnen te stappen. Sommigen vragen zelfs toestemming om bij een dienst te zijn,
omdat ze (nog) niet geloven. Welkom natuurlijk! Ook doordeweeks komen steeds meer mensen
binnenlopen met de concrete vraag om meer te horen over geloof, over de Bijbel, over God. Diverse
bezoekers zijn inmiddels aangeschoven bij de Bijbelcursus of bij een kerngroep of komen regelmatig in de
dienst. Wat een kans om op deze manier zichtbaar aanwezig te zijn. En een uitdaging voor ons allemaal om
met deze mensen op weg te gaan. Hen mee te nemen naar Jezus en hen te helpen een volgeling van Hem
te worden.
Beheer Missie Centrum
We bieden als gemeente plaats aan de Farshi sprekende gemeente en aan diverse overleggen door de week
heen. Verder wordt er verhuurd aan derden zoals aan bijvoorbeeld een muziekschool en verslavingszorg.
Door de faciliteiten in het MC zijn we in staat om complexere situaties aan te kunnen.
Boekwinkel
De boekwinkel maakt een belangrijk onderdeel uit van het Missie Centrum. Hoewel de verkoopaantallen
niet heel hoog liggen wordt zeker in een behoefte voorzien van mensen om even rond te kijken op zoek
naar christelijke lectuur of een kaart. Met name het DHL-punt levert zo’n 40 bewegingen per dag op.
Lunchroom
Er is in samenwerking met stichting Ontmoeting, een werkproject in de lunchroom waar vanuit mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats hebben om te re-integreren.
Iedere twee weken werden veertig tot vijftig maaltijden via Buitengewoon uitgedeeld en in nooodgevallen
boodschappentassen uitgedeeld.
Mede doordat de lunchroom nu vijf dagen per week geopend is komen er steeds meer bezoekers vanuit de
wijk zelf.
Hulp & Adviespunt
Er zijn vorig jaar stappen gezet om een Hulp & Adviespunt op te zetten, met een vergelijkbare opzet als de
wijkwinkel in Almere Haven. We geloven dat iedereen recht heeft op basisbehoeften en liefde. Vrijwilligers
staan klaar om een helpende hand te bieden op het gebied van formulieren, luisterend oor, sociaal netwerk,
schulden, toeslagen, etc.
Diaconie
In het afgelopen jaar was er een toenemende vraag van diaconale zaken. De interne diaconie laat een
normale stijging zien die gecorreleerd is aan de groei van de gemeente.
Sinds we het Missie Centrum hebben en een laagdrempelige, open gemeente zijn waar de mensen uit de
buurt naar binnen kunnen lopen voor een praatje, zorgt dit logischerwijs voor een groei van het aantal
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hulpvragen voor de externe diaconie. Externe diaconie heeft een apart budget en zijn de diaconale
hulpvragen van mensen die niet zijn ingeschreven als lid of gastlid. Deze hulpvragen komen voornamelijk
binnen via het Hulp en Advies Centrum. Als onderdeel van de diaconie geven we ook niet financiele hulp.
Zo delen we elke vrijdagmiddag voedsel uit en zorgen we voor meubels, kleding, etc. Denk hierbij aan
vluchtelingen, mensen die dakloos waren en een huis in Almere hebben toegewezen gekregen of ouders
die na een scheiding alles kwijt zijn geraakt.
Deze externe diaconale hulp geeft ook weer kansen om het evangelie te verkondigen en op een heel
praktische manier Jezus liefde te laten zien. Dit principe zal de komende jaren verder uitgebreid gaan
worden omdat we zien dat hier een grote behoefte aan is binnen Almere. Bijvoorbeeld door na te denken
over het opzetten van een apart Care Centrum waar verschillende vormen van praktische hulp gebundeld
kunnen worden.
Pastoraat
De wijkpastors hebben de verantwoordelijkheid over hun eigen deelgebied. De overige pastorale zorg
binnen gemeente De Wegwijzer, voornamelijk Almere Buiten en Almere Stad, valt onder de
verantwoordelijkheid van het missiecentrum. Het pastorale team komt maandelijkse bijeen.
De eerstelijns pastorale zorg blijft onveranderd bij de kerngroepen. Naast de doorverwijzingen zijn er
mensen die altijd rechtstreeks hulp zoeken en vragen bij het pastorale team. Ook in 2017 was er weer de
nodige voortdurende pastorale zorg en kwamen er weer nieuwe pastorale trajecten bij. Natuurlijk waren
er ook mensen die tot herstel kwamen en afscheid namen.
Pastorale zorg is meer geworden dan een luisterend oor en gebed. Steeds meer wordt een beroep gedaan
op coaching. Dit is niet een trend die alleen binnen De Wegwijzer speelt maar zich landelijk heeft
voorgedaan. Pastorale trajecten zijn vaak langdurig en terugkerend. Binnen het pastorale werk is vooral het
vertrouwen en de aandacht die wordt gegeven belangrijk. We mogen zien dat God genadig is en vele
mensen tot herstel brengt. We zijn ons bewust dat niet wij herstel brengen maar dat Jezus door ons heen
herstel brengt.
Het hersteltraject De Bron is een groeiende groep. Ook binnen De Bron mogen we zien dat mensen tot
herstel komen. De getuigenissen die elk jaar weer door mensen wordt gegeven zorgen ervoor dat ook
andere mensen een stap gaan zetten naar herstel.
Naast het pastorale team en De Bron is er ook nog een gespreksgroep voor pornoverslaafden.
Wij bidden dat ook dit jaar weer veel mensen tot genezing mogen komen en alle mensen die pastoraal
bewogen zijn dit mogen blijven doen tot eer en glorie van God.
Gavenbureau
Bijna alle nieuwe leden hebben tijdens de twee lidmaatschapscursusen in 2017 informatie gekregen over
het gavenbureau. De gaventest werd vooraf ingevuld en de resultaten zijn tijdens een van de
cursusavonden in kleine groepen besproken. Met deze aanpak krijgt iedereen persoonlijk de mogelijkheid
om zijn/haar gaven te ontdekken. Het gavenbureau kan hierdoor concreet advies geven waar deze in
kunnen worden gezet in de bestaande vacatures in de gemeente. Door de groei van de gemeente neemt
het aantal vacatures toe. Het blijft een uitdaging om alle vacatures te vervullen.
In het kader van het nieuwe organisatiemodel is vanuit het Gavenbureau meegedacht over de eventele
inrichting van een Expertisecentrum en is er met HR als voorbereiding hierop samengewerkt om vanaf 2018
een centraal team “Mens & Ontwikkeling” te vormen.
Communicatie
De Weekwijzer is de voornaamste bron van geschreven officiële informatie van de gemeente. Door de
toename van het aantal leden en groeiende hoeveelheid wijzigingen is het plan om de gemeentegids
digitaal beschikbaar te stellen via een beveiligde plek op onze website.
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Wegwijzer Almere-Muziekwijk
De kerngroep Muziekwijk/Literatuurwijk is vermenigvuldigd naar twee groepen: Muziekwijk-Noord en
Muziekwijk Zuid/Literatuurwijk. De cursus “Wegwijs in de Bijbel” is gegeven. Tweewekelijks zetten
vrijwilligers zich in voor de KinderBijbelClub en is er een jongerenclub gestart.
Wegwijzer Almere-Haven (Hart voor Haven)
KinderBijbelClub
Er zijn kinderen die voor het eerst meemaken wat bidden is en het later zelf proberen. Er zijn gemiddeld
twintig kinderen per KBC. De samenwerking met de zondagschool loopt goed. We zien de kinderen op beide
plekken terugkomen.
Zondagsschoolwerk
Onze visie is dat we de kinderen structureel, op hun eigen niveau, van Genesis tot Openbaring willen leren
wie God is en wat Hij ons leert vanuit de Bijbel, vanuit een houding die de liefde van Jezus voor de kinderen
weerspiegelt.
Door de verhuizing van De Ark naar de Goede Rede raakten we de meeste kinderen en een aantal
medewerkers kwijt. Op dit moment zien we de volgende zegeningen:
 Het gemiddelde aantal zondagsschoolbezoekers ligt op tien kinderen per week.
 Van een fase van doorzetten gaan we over naar een fase van verder bouwen. We zijn van een
fase van ‘op de winkel passen’ gegroeid naar een enthousiast team en dat over weet te
brengen op kinderen en ouders. (Mensen van buiten het kinderwerk merken het enthousiasme op en zien
de kinderen groeien in kennis en diepgang.)
 De maandelijkse kinderfeesten, waarin we verbinding stimuleren tussen KBC en zondagsschool, worden
druk bezocht.
- Er is een (h)echte community van kinderen ontstaan. Ze zien ernaar uit om elkaar te zien op zondag en
motiveren elkaar om naar de zondagsschool te komen.
- Er is een programmateam opgestart die zich bezig houden met het schrijven van programma’s.
- Voorbereidingen zijn gedaan om begin januari te starten met een KidsKlas, waarin we kinderen de basis
van het christelijk geloof willen leren volgens de New City Catechismus.
Youthport
In het jongerenwerk zijn vijfentwintig jongeren individueel gecoacht. Tussen de 90 en 100 tieners nemen
actief deel aan de negen jongerencommunities.
Op scholen zijn gastlessen gegeven; er is een vertrouwenspersoon voor de jongeren; er is geholpen met
huiswerkbegeleiding en het MORE-programma van Openbare scholengemeenschap de Meergronden.
Na een jaar in een anti-kraakpand gehuisvest te zijn geweest is er intrek genomen in een heus
jongerencentrum tegenover Openbare scholengemeenschap de Meergronden.
In september is naast de huidge jongerenwerker nog een jongerenwerker gestart. Ook zijn er twee fulltime
SPH-stagiairs in het vrijwilligersteam actief.
De Wijkwinkel
Begin 2017 is aan de Kerkgracht een nieuwe locatie geopend en is er ondersteuning aan zo’n 1250
hulpvragen van bewoners geboden.
Van de bewoners die wij ontmoeten is 65% van niet-westerse achtergrond. Ongeveer 45% is ouder dan 65
jaar. 95% woont in Almere Haven. 90% van de hulpvragers woont in een sociale huurwoning.
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Op dit moment zijn er elf vrijwilligers betrokken bij De Wijkwinkel. Naast deze vrijwilligers zijn er drie
statushouders die het team ondersteun(d)en als gastheer/vrouw om bewoners te verwelkomen en koffie
aan te bieden. Iedere vrijdagochtend is er een jurist aanwezig voor een gratis juridisch inloopspreekuur.
Ook zijn er vele maaltijden, zestig boodschappentassen en vijfentwintig kerstmaaltijden mogen delen aan
minimahuishoudens.
We mochten van één naar twee taalgroepen groeien, om statushouders extra ondersteuning te geven bij
hun Nederlands en integratie. Twee statushouders uit Syrië zijn vanuit deze groep doorgestroomd naar de
cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’. Diversen mochten we begeleiden naar betaald werk.
Kerngroepen
Er is een groei geweest van twee kleinere naar drie overvolle kerngroepen. Er nemen zo’n vijftig mensen
aan deel. Zes mensen zijn vanuit de Bijbelcursus doorgestroomd naar de kerngroepen.
Diensten
Er zijn wekelijkse diensten in de eerste kerk van Almere de Goede Rede. Groei in aantal en geloof is
zichtbaar onder alle leeftijden. Er is viering van avondmaal en doop.
Overige Activiteiten
Er waren zeven structurele missionaire activiteiten. Cursussen ‘Wegwijs in de Bijbel’ en ‘Design je leven’, het
opgezette pastoraal spreekuur in Jan Steen en de wekelijkse activiteiten ‘In gesprek met … (wijkpastor)’ en
de koffieochtend in buurthuis De Werf trokken ook ruim zestig contacten in de wijken aan.
Totaal mocht de wijkpastor met zeker vierenveertig mensen in Almere Haven gesprekken voeren, bidden
voor de uitdagingen, etc. Twee begrafenissen, een bruiloft en een doopdienst mocht hij leiden.
Samenwerking
Hart voor Haven groeide op het gebied van samenwerken, kennis delen en netwerken.
Er is een uitstekende samenwerking in Haven met scholen de Ark, de Regenboog en de Meergronden,
gemeente Almere, woningcorporaties, welzijnswerk, kerken in de Goede Rede.
Er is verbreding van leiderschap. Veertien (team)leiders dragen Hart voor Haven.
Aan de wijk Almere-Haven wordt leiding gegeven door een wijkpastor.
Wegwijzer Almere-Poort (de Schaapspoort)
In 2017 kunnen we zeggen dat de Schaapspoort steeds meer een volwaardige wijkgemeente is met een
erkende plek in en relevatie voor de wijk. Het jaar 2017 was een jaar waarin de Schaapspoort door de
Heere gezegend is en velen tot zegen mocht zijn.
Doop en lidmaatschap
Dit jaar mochten er zes volwassenen met hun kinderen toetreden als lid van de Schaapspoort. Twee van
hen deden tevens belijdenis. Prachtig als je, zoals een mevrouw op 64 jarige leeftijd, nog tot een levend
geloof mag komen en dan de keuze maakt om dat in het openbaar te belijden. In totaal telt de
Schaapspoort nu twaalf volwassen leden met evenzoveel minderjarige kinderen.
Kinder Bijbel Club
We hebben in 2017 zestien keer Kinder Bijbel Club gehouden. Dit in drie verschillende groepen; 4+, 9+ en
12+. Er kwamen gemiddeld vijfentwintg kinderen.
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VakantieBijbelClub
In de zomervakantie was er een week vakantieBijbelClub. Hier kwamen ongeveer vijftig kinderen per dag.
Tijdens beide clubs (KBC en VBC) is er een ontmoeting geweest met 150 verschillende kinderen. Hiervan
worden er voor zover bekend 110 thuis niet opgevoed met kerk of Christelijk geloof.
Diaconaat
Gemiddeld eens per maand werden er aan vijf tot twintig gezinnen boodschappen uitgedeeld. De laatste
drie maanden is er ook gestart met het wekelijks uitdelen van maaltijden. Ongeveer tien tot vijftien
adressen maken hier gebruik van. Er is geklust en tientallen kinderen zijn van kleding voorzien. Er is hierin
een nauwe samenwerking met het wijkteam (zorgteam in de wijk) ontstaan.
bijEENkomst
Er was elke week een zondagse bijEENkomst. De verhouding tussen doelgroep en al langer gelovigen is
ongeveer 50% om 50%. De doelgroep is zeer divers, van kinderen tot ouderen en uit allerlei culturen. Aan
het begin van het jaar trok de bijEEnkomst rond de twintig bezoekers. Aan het einde van 2017 zijn dat er
rond de veertig per week.
Halverwege het seizoen heeft er een verhuizing plaatsgevonden naar een grotere locatie: ‘basisschool de
Kleine Wereld’. De bijEENkomst is centraler komen te staan. Kortom een belangrijke spil van de
gemeenschap.
De bijEENkomst werd door honderd bezoekers met kerst bezocht.
Cursus Wegwijs in de Bijbel
Voor het tweede jaar volgden acht mensen (deels) de cursus. Twee van hen hebben de keus voor Jezus
gemaakt. Na de zomer is er opnieuw een cursus gestart met vier deelnemers.
Kerngroep
In de eerste helft had de groep zestien deelnemers. Aan het eind van 2017 zijn dit alleen nog de volwassen
leden van de Schaapspoort. De andere deelnemers zijn ingedeeld in de gemeente die zij bezoeken in
Haven of Buiten.
Christelijke feestdagen / evenementen / evangelisatie
Met Pasen mochten we een viering houden op een basisschool voor maar liefst 550 kinderen.
Op goede vrijdag hielden we een belevenisverhaal wat door ongeveer veertig mensen bezocht werd. Met
de gezamenlijke kerken is op de paasmarkt het evangelie uitgelegd.
Met Pinksteren mochten we een week lang les geven op een basisschool. Alle twintig klassen kregen een
uur les over Pinksteren.
Ook deden we mee aan de opwekking actie waarop diverse gesprekken deur aan deur zijn gevoerd.
Met kerst hielden we met de gezamenlijke kerken een hele week belevenisverhalen in een parkeergarage.
Twee keer met een diner bij de Levende kerststal. Ongeveer 1.300 bezoekers bezochten deze activiteit.
Aan de wijk Almere Poort wordt leiding gegeven door een wijkpastor.
Wegwijzer Almere-Noorderplassen (Noorderlicht)
In Noorderplassen (met 6410 inwoners) is er een gemeenschap van Gods liefde met verschillende
opstapplekken. Zo’n twintig volwassenen en dertig kinderen volgen Jezus en zijn in beeld in het netwerk.
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Op de plek waar ze wonen zijn ze Wegwijzers in de wijk. Ze komen samen met 7-12 personen op de
Kerngroepavond, op de KinderBijbelClub en anderen werken mee in het missionaire kinderwerk in de
vakanties of als er een missionaire activiteit is. Er is eenheid in samenwerking met christenen van andere
kerken.
Dit jaar zijn er vijf nieuwe mensen uit de wijk aangesloten bij de kerngroep en is er vanuit het contact met
de initiatiefneemster van 5000stappen gestart met een wandelgroep in Almere Buiten en in Almere
Haven.
In het netwerk zijn er contacten met het wijkteam via het Sociaal café en met basisschool De Windwijzer.
Er zijn een aantal mensen uit de wijk die betrokken zijn op de zondag bijeenkomst in Poort. Ook tijdens de
VakantieBijbelClub is er nauw contact met Poort. Deze wisselwerking tussen de wijken is bijzonder positief,
omdat de gemeenschapsvorming in Poort al in een verder stadium is en aanvullend kan zijn voor de
mensen in Noorderplassen. Anderzijds weten nieuwe mensen ook de weg naar Wegwijzer Almere Buiten
steeds meer te vinden.
In de zomer van 2017 kwamen er zestig nieuwe kinderen op de VakantieBijbelClub. Daarnaast is er de
afgelopen vier jaar een groep van dertig kinderen uit zeven gezinnen wat trouw naar de KinderBijbelClub
komt. Het Pannenkoekenfeest zorgde voor een welkom alternatief op de avond van Halloween.
Noorderplassen is uitgebreid geëvalueerd in februari 2017 door de kerkenraad. Vanaf 1 maart is de
wijkcoördinatie een vrijwilligersplek geworden en met giften werd de wijkcoördinatie gecontinueerd.
Wegwijzer Almere-Stad-Oost
Wegwijzer Almere Stad-Oost is het jongste project van De Wegwijzer, gestart in 2016. Aan het einde van
dat jaar was er een geslaagd concept ‘Sunday Lunch + Kinder Bijbel Club’ (KBC) wat vanaf september 2016
maandelijks gehouden werd in Buurtcentrum Cobra.
Vanwege ruimtegebrek zijn de Sunday Lunch en KBC gesplitst, zodat er iedere zondagmiddag een
activiteit was. Helaas heeft dat lopende het jaar voor teruglopende bezoekersaantallen geleid.
Vanaf januari 2017 is er gestart met een tweewekelijkse laagdrempelige Bijbelstudie. Mensen die eerder
hadden aangegeven interesse te hebben in een laagdrempelige Bijbelstudie kwamen niet of zeer
sporadisch opdagen.
Na een zomerstop is met grote enthousiasme een doorstart gemaakt, maar gezien de blijvende zeer lage
opkomst is in november besloten om met de bovengenoemde activiteiten te stoppen.
In samenwerking met het wijkteam werden vanaf 2016 wekelijks taalconversatielessen aangeboden. In
2017 is dat twee keer in de week geworden.
Op een wonderlijke manier is er contact tots tand gekomen met de wijkverpleegkundigen. Zij waren op
zoek naar ondersteuning omdat ze zoveel ouderen op hun pad tegenkwamen die worstelden met vragen
over de zin van het leven, levenseinde en de dood. Inmiddels is er via de zorginstelling en de gemeente
Almere geld vrijgekomen om extra gesprekken te hebben met deze groep en worden er koppelingen
gemaakt naar ons.
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De VakantieBijbelClub in de zomervakantie was wederom een groot succes. Met een originele gele
Amerikaanse schoolbus is op negen verschillende plekken een kinderprogramma gedraaid en is er meer
dan honderd kinderen een ontmoeting geweest.
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2 Doelstelling en Activiteiten
2.1 Doelstelling
Het doel van de gemeente omvat vijf verschillende aspecten; te weten:
1. Aanbidding:
wij willen God eren met onze woorden en levens;
2. Gemeenschap: wij willen elkaar liefhebben, opbouwen, bemoedigen en dienen in zorgzame
relaties;
3. Dienstbaarheid: wij willen God en mensen dienen met onze gaven, talenten, tijd en bezittingen;
4. Getuigen:
wij willen ongelovigen, zowel dichtbij als ver weg, bereiken met het Evangelie
zodat zij Jezus Christus leren kennen als hun Heere en Heiland;
5. Discipelschap:
wij willen Jezus volgen in de dagelijkse praktijk van het leven
De gemeente wil haar doel bereiken door middel van:
- Het vormen van een Bijbelse gemeenschap waarbij alle leden worden ingeschakeld;
- het houden van samenkomsten voor de hele gemeente;
- het stimuleren van gemeenschap in kleine groepen (kerngroepen);
- het stimuleren van evangelisatie en zendingswerk binnen en buiten culturele grenzen;
- het organiseren van kinder-, tiener- en jongerenwerk;
- het verlenen van pastorale zorg;
- het geven van diaconale bijstand;
- het geven van gericht onderwijs;
- alle andere passende middelen.

2.2 Activiteiten
Christelijke gemeente “De Wegwijzer” is een jonge dynamische en eigentijdse christelijke kerk met een
enorme verscheidenheid aan culturen. De gemeente bestaat inmiddels uit meer dan dertig nationaliteiten.
De gemeente kent een grote verscheidenheid aan activiteiten. Hoewel we ons verbonden voelen met de
kerk van alle eeuwen willen we ons geloof op een relevante, eigentijdse manier in praktijk brengen in woord
en daad! “De Wegwijzer” wil zoekers helpen om een toegewijd volgeling van Jezus Christus te worden en
gelovigen helpen om te groeien in gemeenschap en een levende relatie met Jezus Christus. De gemeente
biedt diverse activiteiten en cursussen aan die Almeerders wil laten kennis maken met het christelijk geloof
en hen wil laten ervaren hoe het is om God te kennen en te volgen. Christelijke gemeente “De Wegwijzer”
houdt haar diensten in het Missie Centrum.
2.2.1 Samenkomsten
Op zondag worden er diensten gehouden op meerdere plaatsen in Almere. De samenkomsten kennen
meerdere soorten diensten:
- Gastendiensten: Elke eerste zondag van de maand houden wij een gastendienst. Deze diensten zijn erop
gericht dat er mensen aanwezig zijn die niet zo vaak of voor het eerst naar de kerk gaan. De thema’s zullen
een laagdrempelig karakter hebben.
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- Gemeentediensten: gewone samenkomsten waarin we met elkaar zingen, uit de Bijbel lezen, God danken,
luisteren naar een preek en voor elkaar bidden.
- Gezinsdiensten: De gezinsdiensten zijn voor jong en oud. Alle kinderen van basisschoolleeftijd mogen
daarom ook bij hun ouders in de dienst blijven. Tijdens deze ochtend zal er extra aandacht besteed
worden aan de kinderen en jeugd die aanwezig zijn.
- Jongerendiensten: Speciaal voor de jongeren worden er maandelijks jongerendiensten georganiseerd. We
willen met deze diensten de jonge doelgroep binnen onze gemeente bereiken met het evangelie. Ook
willen we hen stimuleren om een levende relatie op te bouwen met Heere Jezus. De thema’s zullen
daarom zoveel mogelijk aansluiten op deze doelgroep.
- Spaanstalige-diensten
Iedere zes weken vindt er een Spaanstalige dienst plaats in het Missie Centrum. Tijdens deze
samenkomsten is er ruimte voor gebed en aanbidding en wordt er dieper ingegaan op een thema uit de
Bijbel.
- Speciale diensten
In de tweede helft van het jaar is voor de gastendiensten gestart met het thema “God mag ik eens vragen”.
Vervolgens zijn er losse thema’s gekozen voor de gastendiensten. Met Pasen zijn er twee identieke
diensten georganiseerd met als thema “Een glashelder verhaal”. Kerst is ook in twee diensten gevierd met
als thema Licht.
2.2.2 Gemeenschap
Midden in de week komen kleine groepen (kerngroepen) samen, in gastgezinnen verspreid over de stad om
samen te ontdekken wie Jezus is en Hem volgen in het dagelijks leven. Dat kunnen we niet alleen. Een
kerngroep bestaat uit zes tot twaalf personen en komt om de week bij elkaar. Het doel van een kerngroep
is om elkaar én God beter te leren kennen, in een veilige, liefdevolle omgeving. Het zijn open groepen en je
bent er altijd welkom. Iedere twee weken komen verspreid over de stad leden en bezoekers van de
gemeente bij elkaar in kerngroepen. Het thema in de eerste helft van 2017 was 'Leven in het Koninkrijk'. In
september is gestart met het thema “Psalmen”. De huidige coordinator kerngroepen gaat zich inzetten voor
een andere bediening en iemand anders heeft deze bediening op zich genomen.
Er zijn vier kerngroepleidersavonden georganiseerd met o.a. thema’s rondom herderschap en oog voor
elkaar hebben in de groep. Ook is er een coach voor kerngroepleiders bijgekomen. Er zijn verspreid over de
stad tweeëntwintig groepen voor volwassenen, twee voor Spaanstaligen, een senioren kerngroep en twee
groepen voor jongvolwassenen. Er zijn vier kerngroepen met een vacature voor kerngroepleider. Ook zijn
er een aantal grote groepen die aan vermenigvuldiging toe zijn en wijken in de buurt van het Missie Centrum
waar een nieuwe kerngroep gevormd zou kunnen worden. Dit zijn mooie kansen, maar ook deze groepen
hebben een herder nodig. Bij meerdere groepen zie we dat er nieuwe bezoekers aansluiten, soms zelfs nog
voordat de gemeente bezocht wordt. Een mooie ontwikkeling waarin bezoekers in een huiskamersetting
de liefde van Jezus leren kennen en kennismaken met de gemeente. Ons verlangen is dat er in iedere wijk
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een of meerdere kerngroepen zijn waar leden en bezoekers met elkaar groeien in hun liefde voor God,
groeien in liefde voor elkaar en die liefde ook weer zichtbaar maken in hun eigen omgeving.

2.3 Kerkelijk bureau
De gemeente in aantallen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aantal Senior Voorgangers
Aantal Wijkpastors:
Aantal Wijk coördinatoren:
Aantal belijdende leden
Aantal gedoopte kinderen van leden
Aantal niet gedoopte kinderen leden
Totaal aantal leden (4, 5 & 6)

1
3
2
291
151
77
519

Secretariaat en ledenadministratie
Het afgelopen jaar is het ledenbestand gegroeid met 88 personen. Dit is de grootste ledengroei ooit. Ook
het aantal gasten groeide met 117 harder dan ooit. We zien de groei zowel in aantallen leden als gasten
toenemen na de opening van het Missie Centrum. Dit is menselijkerwijs te verklaren door het meer
uitnodigende, grotere gebouw aan een drukkere openbare weg. In deze tijden van ontkerkelijking mogen
we dit echter niet als een logische vanzelfsprekendheid zien en wij voelen ons gezegend met Gods leiding
bij het binnenbrengen van Zijn oogst in Almere.
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Vanuit twee lidmaatschapscursussen zijn vierenvijftig personen lid geworden. Hiervan hebben veertien
personen belijdenis gedaan. Daarvan waren er twee jongeren die als dooplid stonden geregistreerd in onze
gemeente. Vijf personen hebben zich volwassen laten dopen. Van de nieuwe leden komen elf personen,
oftewel 20%, uit een niet kerkelijke achtergrond. Met de nieuwe leden zijn ook zevenendertig kinderen mee
ingeschreven.
Twee personen zijn overleden. Er hebben zich twee personen uit laten schrijven uit onze gemeente. Er zijn
zes kinderen geboren. Tien kinderen zijn gedoopt en wij hebben daarnaast ook een dienst gehad waarin
een zegengebed voor kinderen is uitgesproken. We zijn een gemeente met veel jeugd en jong volwassenen.
Dit komt deels omdat de gemeente Almere veel jonge gezinnen herbergt, maar ook doordat veel gezinnen
met schoolgaande kinderen naar De Wegwijzer komen, helaas vaak vanuit andere kerkelijke denominaties,
door het aansprekende jeugdwerk van De Wegwijzer.

In 2017 hebben drie koppels zich in de echt laten verbinden. Tenslotte hebben wij viermaal het heilig
avondmaal mogen vieren.

2.4 Bekostiging van activiteiten
De gemeente brengt middelen bijeen om in de financiële behoeften van de gemeente te kunnen voorzien
en dienstbaar te kunnen zijn aan allen in deze samenleving. De financiële middelen van de gemeente
bestaan uit vrijwillige bijdragen, giften, collecten tijdens samenkomsten, erfstellingen, legaten, schenkingen
en andere wettige baten.
In totaal kwamen de inkomsten (incl. gerichte acties voor het Missie Centrum = MC) uit op € 496.728. Totale
kosten voor 2017 lagen op € 493.095. Na onttrekking aan het bouwfonds ad € 695 (€ 2.625 inkomsten MC
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- € 3.320 Afschrijvingen) kwam het resultaat voor bestemming van de algemene reserve uit op een positief
bedrag van € 4.328 (begroot - € 27.015).

KPL TOTAAL OVERZICHT

Werkelijk
Inkomsten

100
110
120
160
161
170
171
172
173
180
200

GEMEENTE
KERKELIJK WERKER
JONGERENWERK
KINDERWERK
VBC
Hart VOOR HAVEN
Almere Poort
ALMERE NOORDERPLASSEN
ALMERE STAD-OOST
SPAANSTALIG
MISSIE CENTRUM
Eliminatie
TOTAAL

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

192,074
22,055
19,186
10,718
9,559
72,824
23,490
834
8,715
4,495
137,777
-42,500
459,228

Uitgaven
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-195,384
-22,055
-19,186
-10,718
-9,559
-72,824
-23,490
-834
-8,715
-4,495
-130,834
42,500
-455,595

Staat van Baten en Lasten
Som der baten
Som der lasten
Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve

Onttrekking Resultaat
Resultaat
activa fonds voor alg.res
€
-3,309
€
-3,309
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
6,942 €
695 €
7,637
€
€
3,633 €
695 €
4,328

Werkelijk 2017

Begroot

Verschil

Resultaat

Resultaat

€ -19,625 € 16,316
€ -1,150 €
1,150
€ -1,890 €
1,890
€ -1,000 €
1,000
€ -3,250 €
3,250
€ -11,700 € 11,700
€ -3,500 €
3,500
€
€
€ -3,100 €
3,100
€
€
€ 18,200 € -10,563
€ -27,015 €

Begroting 2017

496,728
493,095
3,633
695
4,328

31,343

Werkelijk 2016

497,613
529,530
-31,917
4,902
-27,015

483,398
357,417
125,981
-118,910
7,071

2017 was het eerste jaar dat het Missie Centrum in Almere Buiten het Missie Centrum een jaar open was.
Helaas bleven de opbrengsten van het Missie Centrum, mede als gevolg van het missen van een beheerder
een groot deel van het jaar, achter bij de plannen. Tot en met december stond de meter van het resultaat
nog in het rood. Na een oproep zijn er in december nog vele giften binnen gekomen waardoor het jaar 2017
positief kon worden afgesloten.
De totale opbrengsten lagen nagenoeg gelijk aan de begroting. Minder huuropbrengsten van het Missie
Centrum en schenkingen kerbouw (begrote dekking MC) werden nagenoeg geheel gecompenseerd door
hogere giften.
De totale kosten lagen ook lager dan begroot (€ 36.000). De lagere kosten kwamen zijn met name te danken
aan € 33.000 lagere slariskosten (met name door niet ingevulde -betaalde- functies in het Missie Centrum,
Noorderplassen) en minder activiteitenkosten. De exploitatie kosten van het Missie Centrum bleken
€ 16.000 hoger uit te vallen dan begroot, dit bedrag viel weg tegenover € 16.000 minder geboekte
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afschrijvingen van het Missie Centrum. De bureaukosten kwamen € 7.000 hoger uit dan begroot met name
als gevolg van een niet begrote studiereis van de voorganger en kosten voor een heisessie van de
kerkenraad ad € 2.700, kantoorkosten (metname drukwerk) € 2.000 en hogere administratiekosten (met
name agv hogere licentiekosten en de aanschaf en implementatie van een nieuwe boekhoudpakket).
Per saldo bleef, na de onttrekking aan het activa fonds, een positief saldo ad € 4.328 voor toevoeging aan
de algemene reserve.
Aanvankelijk kende de begroting een tekort van € 27.015. We zijn God dankbaar dat zoveel mensen het
missionaire werk op hun hart hebben. Zij hebben niet alleen het werk met gebeden en inzet maar ook met
giften ondersteund waardoor het resultaat aan het einde van het jaar postief is geëindigd.
In het jaarrekening deel van dit verslag staan onder “toelichting op de staat van baten en lasten” de cijfers
nader uitgesplitst.
Voor het jaar 2018 is door het financieel beheer een begroting opgesteld die aan de kerkenraad is
voorgelegd en vervolgens is vastgesteld. In hoofdstuk 5 is de begroting in hoofdlijn terug te vinden.
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3. Toezicht bestuur en medezeggenschap
3.1 Kerkenraad
De leiding van de gemeente is neergelegd bij de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit tenminste vijf
personen, de voorganger, 3 ouderlingen en 3 diakenen. Wanneer door bijzondere omstandigheden het
aantal kerkenraadsleden minder dan vijf bedraagt, blijven de overige kerkenraadsleden een wettig college
vormen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de leiding van de gemeente, is bevoegd tot alle
handelingen binnen de doelstellingen van de gemeente voor zover niet in strijd met de statuten en dient
zich jaarlijks in de ledenvergadering te verantwoorden naar de leden van de gemeente.
De kerkenraad is bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen en tot het voeren van
juridische procedures (zowel eisend als verwerend) en tot het vervreemden van roerende en onroerende
goederen.
Privaatrechtelijke rechtshandelingen en/of vervreemding van roerende en onroerende zaken met een
belang boven € 25.000,- dienen te worden voorgelegd aan de gemeente(leden)vergadering die een
dergelijk besluit met gewone meerderheid van stemmen moet goedkeuren.
De voorzitter van de kerkenraad en de scriba van de gemeente vertegenwoordigen de gemeente in en
buiten rechte. Bij ontstentenis of belet van één hunner worden zij vervangen door hun vervanger die bij
kerkenraadsbesluit is aangewezen. Voor het verrichten van betalingen, het in ontvangst nemen van gelden
en het geven van kwijting is de handtekening van de voorzitter van de commissie van beheer voldoende.
De kerkenraad neemt zijn besluiten met meerderheid van stemmen. De stemming geschiedt mondeling of
door handopsteken. Er wordt schriftelijk gestemd als één van de kerkenraadsleden daarom vraagt.
De ouderlingen zijn verantwoordelijk voor:
- Het geven van leiding en richting aan de gemeente;
- het verzorgen en beschermen van de leden van de gemeente;
- het geven van een Bijbels voorbeeld in een ordelijk leven;
- het er op toezien dat de gemeente voldoende voeding krijgt door begrijpelijk Bijbels onderwijs;
- het eventueel weerleggen van mensen die zich tegen de waarheid van Gods Woord en de grondslag van
de gemeente (zoals deze vermeld staat in artikel 2) keren;
- het toezicht houden op het goed functioneren van de gemeente in al haar bedieningen;
- het bidden voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de leden van de gemeente;
- het houden van toezicht op de voorganger, de gastvoorganger en de overige
- leidinggevenden in de gemeente.
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De diakenen zijn verantwoordelijk voor:
- De diaconale zorg in de gemeente;
- bestuurlijke zaken;
- juridische en financiële zaken;
- de zorg voor het onderhoud van de eigendommen van de gemeente.
De kerkenraad kan commissies, werkgroepen en personen benoemen voor de voorbereiding,
dan wel voor de uitvoering van bepaalde gemeentelijke taken.
Ouderlingen en diakenen worden gekozen door de belijdende leden en aangesteld voor een
periode van 3 jaar. Na verloop van deze periode is het kerkenraadslid voor een zelfde periode
herkiesbaar. Het bestuur van de gemeente bestaat op 31 december 2017 uit de volgende personen:

Naam

Functie

Rooster van aftreden
Aftredend per herkiesbaar
nvt
2020
ja
2019
nee
2020
nee

André Meulmeester
Remco Slijkhuis
Rene Auping
Michael Ayong

Voorganger
Ouderling
Ouderling
Ouderling

Justin Novák
Kees Slijkhuis
Vacature

Diaken
2019
Diaken / Scriba
2018
Diaken / Penningmeester

ja
ja

De portefeuille financieel beheer is nog steeds vacant. Vanwege twee vacatures in het financieel
beheerteam is afgesproken dat de continuïteit van financieel beheer prioriteit heeft boven het invullen van
de vacature op strategisch niveau. Tegelijk is een broeder gevraagd een team van deskundigen te vormen
dat ondersteuning biedt aan het financieel beheer en advies uitbrengt over een verbetering in de
verantwoordelijkheid structuur.
Ouderling Arjo de Vroome was na twee termijnen van drie jaar niet meer herkiesbaar. De gemeenteleden
hebben Remco Slijkhuis als zijn vervanger gekozen.
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Denktank
In 2016 is een start gemaakt met een denktank organisatie waarin gekeken wordt naar de groei van de
organisatie en de daarbij horende structuur van rekenschap en verantwoording. Het nieuwe
organisatiemodel is in 2017 verder uitgewerkt door de commissie “nieuw organisatiemodel”. De
kerkenraad heeft eind 2017 positief hierover besloten. De implentatie zal januari 2018 plaatsvinden.
Op zaterdag 10 juni is de kerkenraad bijeen geweest voor een heisessie op landgoed De Paauwenhof in
Voorthuizen. De wijkpastors hebben er verslag gedaan van de ontwikkelingen in de wijken en er waren
momenten van gebed, toerusting, visievorming en het bespreken van jaardoelen. De dag werd met de
gezinnen rondom een maaltijd afgesloten. Op deze dag konden wij het jaarthema vaststellen ‘Dichtbij
God/Dichtbij mensen” wat vervolgens is gecommuniceerd naar alle bedieningsleiders voor het vaststellen
van de jaardoelen.

Training
Vanuit Algemeen Bestuur is er aandacht besteed aan leiderschap training en wordt gekeken naar het maken
van de juiste verbindingen tussen de juiste mensen in de organisatie. Zo zijn er in samenwerking met het
gavenbureau een aantal leiderschapstrainingen verzorgd en heeft een groep van meer dan 20 mensen uit
de gemeente deelgenomen aan de jaarlijkse leiderschapsconferentie (GLS). Na de opening van het nieuwe
Missie Centrum is gestart met een weekopening voor alle wijkpastors, stafmedewerkers en coördinatoren
van Christelijke gemeente De wegwijzer uit alle wijken van Almere. Deze weekopeningen worden als erg
bemoedigend en ondersteunend ervaren.

3.2 Voorganger
De belangrijkste taak van de voorganger is het geven van leiding, voeding en visie aan de gemeente. De
voorganger is de primaire leraar tijdens de gezamenlijke erediensten. De voorganger maakt deel uit van de
kerkenraad. In deze kerkenraad vervult hij de rol van voorzitter. De voorganger is niet verantwoordelijk
voor taken die buiten zijn primaire taak als ouderling en leraar vallen.
De overeenkomst tussen de gemeente en haar voorganger is apart geregeld in een arbeidsovereenkomst.
De voorganger en de ouderlingen hebben ten minste één maal per jaar overleg over hun samenwerking en
arbeidsverhouding.
De kerkenraad kan in overleg met de voorganger gastvoorgangers uitnodigen om de gemeente te
onderwijzen. Van gastvoorgangers wordt verwacht dat zij de visie en de doelstellingen van de gemeente,
zoals die verwoord zijn in de statuten en in het handboek, onderschrijven.
Indien de overeenkomst tussen de gemeente en haar voorganger wordt verbroken, zullen de ouderlingen,
aangevuld met de diakenen en twee andere gemeenteleden, een commissie vormen die op zoek zal gaan
naar een nieuwe voorganger. Indien deze commissie een juiste kandidaat heeft gevonden, zal zij een
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voorstel doen aan de belijdende leden1 van de gemeente. Als deze belijdende leden met een tweederde
meerderheid instemmen met deze kandidaat, zal de kerkenraad een arbeidsovereenkomst opstellen tussen
de gemeente en de nieuwe voorganger. De voorganger is in loondienst van de gemeente en wordt, net als
andere betaalde stafleden, vergoed volgens de CAO van de Protestants Kerk Nederland. Diakenen en
Ouderlingen verrichten hun taken onbezoldigd.

3.3 De ledenvergadering
Tenminste eenmaal per jaar wordt op voordracht van de kerkenraad een ledenvergadering gehouden. Alle
belijdende leden zullen daarvoor schriftelijk worden uitgenodigd. Indien de kerkenraad dit nodig oordeelt,
kan hij één of meer keren per jaar een ledenvergadering bijeenroepen.
Wanneer ten minste een derde deel van de belijdende leden een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indient
bij de scriba tot het houden van een ledenvergadering, is de kerkenraad verplicht een ledenvergadering uit
te schrijven.

3.4 Toezicht en vermaning
Enerzijds dient er in de gemeente toezicht te zijn op het geestelijk welzijn van elkaar (gemeenteleden en
kerkenraad) en anderzijds ook toezicht op het (financieel) functioneren en verantwoording afleggen van de
kerkenraad aan de gemeentevergadering.
3.4.1 Toezicht en vermaning geestelijk welzijn
De Bijbel roept gelovigen op om acht te slaan op het geestelijk welzijn van elkaar en leert in
liefde te vermanen als er aantoonbaar sprake is van zonde. De tucht onder de leden van de gemeente als
ook in het bijzonder de kerkenraad moet functioneren volgens de Bijbelse normen.
Hierin worden de volgende stappen onderscheiden:
- Als iemand weet dat er sprake is van voortdurende zonde in het leven van een medegelovige, moet hij de
persoon in kwestie onmiddellijk in liefde daarmee confronteren (Matth. 18:15).
- Als deze geen berouw toont, moet hij de persoon in kwestie vermanen in het bijzijn van
- 2 of 3 anderen (Matth. 18:16).
- Als er nog steeds geen berouw is, leert de Bijbel ons dat de zaak voor de gemeente gebracht moet worden.
De zaak wordt dan eerst aan de kerkenraad van de gemeente voorgelegd, die de gemeente
vertegenwoordigt (Matth. 18:17).
- Als er geen bewijs van oprecht berouw is na vermaning door de kerkenraad, moet de kerkenraad de zaak
aan de gehele gemeente bekendmaken (Matth. 18:17).
- Als er nog steeds geen tekenen van berouw zijn, leert de Bijbel ons dat de betreffende

Belijdende leden; dat zijn gelovigen die van harte belijden dat zij Jezus Christus als
Verlosser en Heere hebben leren kennen, hun leven aan Hem willen toewijden, zich
willen inzetten voor de plaatselijke gemeente en instemmen met de grondslag en het
1

doel van de gemeente.
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- persoon niet langer deel kan uitmaken van de gemeente totdat er oprecht berouw is.
Vermaning moet plaatsvinden in een sfeer van liefde, zorg, nederigheid en met een oprecht verlangen dat
er berouw en herstel tot contact mag plaatsvinden. Het doel van de tucht is drieledig, te weten de eer van
onze Heere te bewaren, de redding van de persoon en het bewaren van de zuivere waarden binnen de
gemeente.
3.4.2 Toezicht op het beheer van het vermogen
De bezittingen van de gemeente bestaan uit alle stoffelijke zaken die de gemeente heeft verkregen via
aankoop en/of schenking.
De kerkenraad heeft de uitvoerende taak rondom het beheer van de bezittingen en de financiën van de
gemeente gedelegeerd aan een commissie van beheer. Deze commissie van beheer valt onder
verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het voorzitterschap van de commissie van beheer wordt gevormd
door een van de diakenen van de gemeente. Hij vormt tevens het aanspreekpunt tussen de kerkenraad en
de commissie van beheer.
De commissie van beheer stelt jaarlijks een kascontrole commissie in, die de boeken en kasstukken
controleert. De kascontrole commissie geeft haar goedkeuring aan de commissie van beheer waarna deze
verantwoording aflegt aan de kerkenraad. Indien de kascontrole commissie heeft vastgesteld dat de
administratie correct is gevoerd en dat de balans en de staat van baten en lasten een juist inzicht geven in
het gevoerde financiële beheer en de financiële positie per 31 december van het verslagjaar, dan stelt zij
voor de voorzitter van de commissie van beheer décharge te verlenen.
De commissie van beheer legt jaarlijks verantwoording af over het voorafgaande jaar aan de
gemeenteleden.
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4. Algemeen beleid verslagjaar
De gemeente kent bedieningen met verschillende niveaus van verantwoordelijkheden, waarbij de
kerkenraad verantwoordelijk is voor de lange termijn strategie. Om deze lange termijn strategie te vertalen
naar jaardoelen waarmee de bedieningsleiders aan de slag kunnen, hebben we het volgende een
beleidsmodel vastgesteld:

In dit model zal de kerkenraad voorafgaande aan het nieuwe seizoen een gemeentebreed jaarthema
vaststellen. In dit jaarthema komen een aantal aandachtsgebieden naar voren waarvan de kerkenraad het
belangrijk acht dat deze voor het algemeen welzijn en de vitaliteit van de gemeente aan de orde komen.
Dit jaarthema wordt vervolgens voor de zomervakantie met de bedieningsleiders gecommuniceerd. Hierbij
krijgen deze bedieningsleiders de opdracht krijgen om dit jaarthema met zijn corresponderende
aandachtsgebieden te vertalen naar jaardoelen die voor hun specifieke bediening relevant zijn.
Deze doelen worden vervolgens aan het begin van het nieuwe seizoen met de teams gedeeld waardoor er
binnen alle bedieningen gewerkt kan worden aan de realisatie van deze doelstellingen. Gedurende het jaar
zal de bedieningsleider middels overleg en terugkoppeling met zijn teams kijken waar zij staan om dan
vervolgens aan het eind van het seizoen een terugkoppeling aan de kerkenraad te kunnen geven waarbij
dan specifiek gelet kan worden op de behaalde doelen, de knelpunten en de wensen voor het komend jaar.
Deze kunnen dan vervolgens weer door de kerkenraad meegenomen worden in de bezinning voor het
nieuwe seizoen.
Het jaarthema Dichtbij God/Dichtbij mensen is tijdens de heidag op 10 juni vastgesteld.
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Lange termijn strategie
De gemeente gelooft dat het de opdracht van God heeft gekregen om het evangelie aan zoveel mogelijk
mensen in Almere te brengen. Wij baseren dit op de algemene oproep die in het Nieuwe Testament van de
Bijbel staat geschreven om het evangelie te verkondigen, maar nog concreter voor Almere omdat bij de
stichters van de gemeente de volgende tekst uit Handelingen 18 vers 10 onder de aandacht is gebracht:
‘Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om
u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad’. Met de belofte van ‘veel volk’ houden we er in onze
toekomst strategie rekening mee dat een percentage van ~10% van de bevolking van Almere voor God kiest
en zich in meer of mindere mate bij de gemeente aan sluit.
Om deze potentiele groei van de gemeente aan te kunnen denken wij niet aan de bouw van een centrale
mega kerk maar aan het starten van nieuwe projecten in de wijken. De uiteindelijke visie is dan dat in elke
wijk van Almere elke inwoner met een betrekkelijk korte reistijd in contact kan komen met de gemeente.
Deze missionaire projecten staan onder leiding van een wijkpastor of -coördinator. De wijkpastor of coördinator geeft leiding aan een wijkteam van taakgebied leiders. Voor expertise maken de
wijkteamleiders gebruik van de kennis en materialen van de centrale gemeente die momenteel in het
Missie Centrum in Buiten gevestigd is. De wijkpaastor of -coördinator valt onder de verantwoordelijkheid
van de ouderling evangelisatie.
Met de hierboven beschreven visie dat er meer missionaire projecten zullen gaan ontstaan, zal ook de
bestuurlijke organisatie zich hieraan moeten aanpassen. Samen met de groei van de missionaire projecten
in de wijken zullen ook de wijk teamleiders mee gaan groeien in bestuurlijke verantwoordelijkheid en een
zeker vorm van autonomie gaan krijgen.
Waar zaken decentraal geregeld kunnen worden, zal dat in de wijk plaatsvinden. Zaken die vanuit een
centraal bestuur geregeld moeten blijven worden, zullen vanuit een centraal bestuursorgaan plaats blijven
vinden. De commissie “nieuw organnisatiemodel” werkt deze plannen verder uit.
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5 Begroting 2018
De staat van baten en lasten 2018 ziet er als volgt uit:

Baten

Toelichting Begroting 2018

Bijdragen leden
Collecten
Schenking en acties Missie Centrum
Giften
Sponsorings en specifieke bijdrage
Baten onroerende zaken en cursussen
Rentebaten
Som der baten

Lasten

9
10
11
12
13
14
15

129,000
42,180
0
42,492
274,285
102,750
590,707

Toelichting Begroting 2018

Afschrijvingen
Bureaukosten
Gebouwen
Activiteiten
Overige kosten
Salarissen en vergoedingen
Som der lasten

16
17
18
19
20
21

Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve
Toevoeging/onttrekking algemene reserve

Voorzitter Kerkenraad
A. Meulmeester

Werkelijk 2017

125,716
39,141
2,625
36,717
202,252
90,276
0
496,728

Werkelijk 2017

39,750
11,250
143,920
78,579
19,470
318,805
611,774

40,000
16,892
125,932
38,915
18,037
253,318
493,095

-21,067
3,300
-17,767

3,633
695
4,328

17,767
0

-4,328
0

Diaken
J. Novak

Maatschappelijkverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2017

blz: 30

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

III Jaarrekening
Inleiding Jaarrekening
Door middel van het financiële jaarverslag legt de kerkenraad van Christelijke Gemeente De Wegwijzer te
Almere jaarlijks verantwoording af en informeert zij de gemeente over het financieel gevoerde beleid. Het
financiële jaarverslag van Christelijke Gemeente De Wegwijzer is in grote lijnen als volgt worden ingedeeld:
Jaarrekening kerk bestaande uit:
a. Balans
b. Staat van baten en lasten
c. Staat van herkomst en besteding der middelen
d. Toelichtingen
i. Grondslagen van waardering en van resultaatbepaling
ii. Toelichting op de balans
iii. Toelichting op de staat van baten en lasten
e. overige gegevens
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Balans 31/12/2017

Activa

Toelichting

Materiële vaste activa
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris
TOTAAL

1

Financiële activa
Leningen u/g
Beleggingen

2

Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen (jongerenwerker)

3

Liquide middelen
Kas
Bank
TOTAAL

4

TOTAAL ACTIVA

Passiva

Toelichting

Eigen vermogen
Algemene (vrij besteedbare) reserve
Bestemmingsfonds:
Activa Fonds

5

Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening

6

Langlopende leningen
Leningen Missie Centrum
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Belastingen en premies SV
Kortlopende deel van leningen
Overige schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden

Totaal Passiva

7

Balans per
31/12/2017
€

Balans per
31/12/2016
€

2,073,017
171,490
6,387
2,250,894

2,091,017
156,890
12,387
2,260,294

3,290
0
3,290

2,460
0
2,460

5,000
0
5,000

3,102
5,000
8,102

698
414,930
415,629

129
204,086
204,215

2,674,813

2,475,071

Balans per
31/12/2017
€

Balans per
31/12/2016
€

60,250

55,921

218,816
279,065

219,511
275,432

0
0

0
0

2,226,000

2,060,000

11,011
0
134,277
24,460
169,748

9,600
0
103,382
26,657
139,639

2,674,813

2,475,071

8
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Staat van baten en lasten 2017

Baten

Toelichting

Bijdragen leden
Collecten
Schenking en acties Missie Centrum
Giften
Sponsorings en specifieke bijdrage
Baten onroerende zaken en cursussen
Rentebaten
Som der baten

Lasten

9
10
11
12
13
14
15

Toelichting

Afschrijvingen
Bureaukosten
Gebouwen
Activiteiten
Overige kosten
Salarissen en vergoedingen
Som der lasten

16
17
18
19
20
21

Resultaat voor bestemming activa fonds
Toevoeging/onttrekking activa fonds
Resultaat voor bestemming algemene reserve
Toevoeging/onttrekking algemene reserve

Werkelijk 2017

Begroting 2017

125,716
39,141
2,625
36,717
202,252
90,276
0
496,728

Werkelijk 2017

Werkelijk 2016

129,750
34,565
11,098
18,200
204,000
100,000
0
497,613

Begroting 2017

125,016
33,904
120,471
30,219
154,468
19,320
0
483,398

Werkelijk 2016

40,000
16,892
125,932
38,915
18,037
253,318
493,095

56,200
9,700
110,100
50,440
16,490
286,600
529,530

22,050
14,651
66,927
31,428
17,862
204,499
357,417

3,633
695
4,328

-31,917
4,902
-27,015

125,981
-118,910
7,071

-4,328
0

27,015
0

-7,071
0
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Staat van herkomst en besteding der middelen 2017

Herkomst

2017

2016
€

Toevoeging/onttrekking activa fonds
Toevoeging/onttrekking algemene reserve

-695
4,328

118,910
7,071
3,633

Afschrijvingen
Mutaties in voorzieningen

40,000
0

125,981
22,250
0

40,000
Veranderingen in Vlottende Activa
Veranderingen in Vlottende Passiva

3,102
30,109

22,250
16,104
18,945

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

33,211
76,844

35,049
183,280

Totale kasstroom uit operationele activiteiten

76,844

183,280

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen
Desinvesteringen
Nieuwe leningen u/g
Aflossingen leningen u/g

-30,600
0
-830
0

-1,647,927
0
-600
40
-31,430

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Nieuwe leningen
Aflossingen
Kapitaalstortingen

200,000
-34,000
0

-1,648,487

1,200,000
-15,000
0
166,000

1,185,000

Mutatie geldmiddelen

211,414

-280,207

Saldo geldmiddelen primo jaar
Saldo geldmiddelen ultimo jaar
Mutatie geldmiddelen

204,215
415,629
211,414

484,421
204,215
-280,206
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Uitleg van jaarrekening model en grondslagen
Balans
De balans bevat voor de volgende posten de saldi per balansdatum en de saldi van het voorgaande jaar per
balansdatum:
Paragraaf Actief
A Materiële vaste activa
B Financiële activa
C Vorderingen en overlopende activa
D Liquide middelen

Paragraaf Passief
E Eigen vermogen
F Voorzieningen
G Langlopende schulden
H Kortlopende schulden en overlopende passiva

In de volgende paragrafen worden de posten van de balans nader toegelicht.
A Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn vaste activa die bestemd zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de
kerk duurzaam te dienen. Uit doelmatigheidsoverwegingen worden materiële vaste activa van geringe
waarde (< € 500) veelal niet als zodanig aangemerkt, maar direct in de periode van aankoop als lasten
verantwoord. Het is niet juist de aanschaf van materiële vaste activa ineens ten laste van het saldo van
baten en lasten te brengen of ten laste van een speciaal hiervoor gevormde bestemmingsreserve. (Zie
hiervoor ook § 3.6.4).
De volgende categorieën materiële vaste activa worden onderscheiden:
- Gebouwen en terreinen
- Installaties en inventarissen (stoelen, computers)
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als de materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en de actuele waarde van de gebouwen en terreinen substantieel
afwijkt van de boekwaarde brengt het inzichtsvereiste met zich mee dat in de toelichting informatie over
de actuele waarde wordt gegeven. Hiervoor kan de verzekerde of de taxatiewaarde voor de Onroerend
Zaak Belasting een indicatie geven.
De materiële vaste activa worden jaarlijks met vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs
afgeschreven, hierbij wordt rekening gehouden met de restwaarde van het actief. Hierop wordt niet
afschreven. Het te hanteren percentage is gebaseerd op de economische levensduur van het actief.
Het mooiste is als de afschrijvingen gelijk lopen met de jaarlijkse aflossingen van de aan de materiële vaste
activa gerelateerde langlopende schulden. In de 1e paar jaar wordt gekeken of de afschijvingen minimaal
gelijk gesteld kunnen worden aan de aflossingen. In praktijk loopt dit echter niet gelijk. Daarom is het van
belang om de kasstromen goed in de gaten te houden. Dit inzicht wordt gedeeltelijk bewerkstelligd middels
de staat van herkomst en besteding der middelen dat inzicht geeft in de kasstromen (Zie hiervoor blz 34).
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B Financiële vaste activa
Financiële activa is een deel van het actief van een onderneming. Het gaat in de eerste plaats om uitgezette
gelden (via Leningen u/g) en beleggingen. Beleggingen of ‘effecten’ is een verzamelterm voor
waardepapieren zoals aandelen en obligaties. Deze worden, ongeacht of deze kortlopend of langlopend
worden aangehouden, verantwoord onder de post beleggingen. Beleggingen worden gewaardeerd op
marktwaarde. Directe resultaten uit hoofde van beleggingen, als rente en dividend, worden in de staat van
baten en lasten verantwoord en niet rechtstreeks ten gunste of ten laste van het vermogen gebracht.
C Vorderingen en overlopende activa
De ‘vorderingen’ zijn een onderdeel van de vlottende activa. Een actief wordt als vlottend beschouwd als
het niet is bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de kerk duurzaam te dienen.
Vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op betalingen die ten laste van het volgende boekjaar
worden gebracht.
De volgende categorieën van vorderingen kunnen onder andere worden onderscheiden:
- rentebaten;
- huuropbrengsten;
- legaten waarvan de omvang betrouwbaar is vastgesteld;
- collectegelden;
- nog te ontvangen VVB/giften.
De door de gemeenteleden toegezegde vaste vrijwillige bijdragen worden in principe niet als vordering
opgenomen als de bijdragen op balansdatum niet zijn voldaan. VVB-bedragen die in januari/februari van
het volgende jaar zijn ontvangen, maar waarvan duidelijk is dat deze betrekking hebben op het voorgaande
boekjaar worden in het oude jaar verantwoord en meegenomen bij vorderingen.
Het is mogelijk dat vorderingen risico lopen op oninbaarheid. Indien dit risico meer dan 50% aanwezig is
dan zal er een voorziening daarvoor worden opgenomen en in mindering gebracht op de vordering. Een en
ander zal dan in de toelichting worden opgenomen.
D Liquide middelen
Onder liquide middelen zijn de kasmiddelen en de tegoeden op de bank- en girorekeningen opgenomen.
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
E. Eigen vermogen
E.1 Inleiding
Het eigen vermogen heeft een bijzonder karakter. Het eigen vermogen geeft aan wat er overblijft aan bezit
als alle activa worden verkocht en schulden afbetaald. Het geeft een indicatie van wat de financiële kracht
is van de organisatie en de mogelijkheid om externe financiering aan te trekken. Een financieel overschot
op de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, een tekort komt ten laste van

Maatschappelijkverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2017

blz: 36

Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

het eigen vermogen. Aanwending van het eigen vermogen gebeurd alleen in overeenstemming met de
doelstellingen van de kerk.
E.2 Vrij (Besteedbaar) vermogen
Onder het vrij besteedbaar vermogen valt het vrij besteedbare deel van het vermogen als mede het deel
van het eigen vermogen waaraan door de kerkenraad een specifieke bestemming is gegeven. Dit wordt
weergegeven als een bestemmingsreserve en is vrij besteedbaar aangezien de kerkenraad de beperking
zelf heeft aangebracht en deze ook zelf kan opheffen. Het vrij besteedbaar vermogen heeft de functie van
een ‘buffer’ en functioneert als zodanig als een continuïteitsreserve. Indien er een bestemmingsreserve is
gevormd wordt deze in de toelichting nader toegelicht.
E.3 Vastgelegd vermogen
Onder het vastgelegd vermogen kunnen voorkomen:
- Deel van het eigen vermogen waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is toegekend.
Dit deel wordt aangeduid als een ‘bestemmingsfonds’.
- Vermogen dat is vastgelegd in materiële vaste activa is wordt weergegeven als ‘activa fonds’
Als door derden aan een deel van het eigen vermogen een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven
wordt dit aangeduid als een bestemmingsfonds. Soms is de bestemming bepaald door het speciale doel van
een gehouden financiële actie. Denk hierbij aan actie kerkbouw, hulpverleningsproject, collectedoel. Het
kan voorkomen dat een dergelijke actie meer opbrengt dan was voorzien is meer dan benodigd is. Dit wordt
dan in het jaarverslag over het boekjaar vermeld, waarbij het meerdere niet als bestemmingsfonds, maar
als vrij besteedbaar vermogen wordt verantwoord.
In de toelichting wordt de beperkte bestedingsmogelijkheid van het fonds toegelicht.
Vermogen dat is vastgelegd in materiële vaste activa is weliswaar eigen vermogen, maar kan niet worden
besteed omdat daarmee de activa is gefinancierd. Het bedrag wordt bepaald op basis van het verschil
tussen de boekwaarde van de materiële vaste activa en de resterende langlopende schuld die hiermee
samenhangt. Via de resultaatsbestemming wordt de mutatie verwerkt in het Fonds materiële vaste activa.
E. 4 Verantwoording vermogensmutaties
Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Dat betekent ook dat uitgaven
die worden gedekt uit het eigen vermogen (fondsen en reserves) in de staat van baten en lasten worden
verantwoord.
Rechtstreekse vermogensmutaties komen zelden voor en zijn uitsluitend toegestaan bij onder andere,
ongerealiseerde koersresultaten op beleggingen, herstel van fundamentele fouten en effecten van
stelselwijzigingen.
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De dotatie en onttrekking aan en van reserves is uitsluitend toegestaan vanuit de jaarlijkse bestemming van
het resultaat.
In de toelichting is het verloop van iedere post van het eigen vermogen in een overzicht gezet.
F Voorzieningen
Voorzieningen mogen slechts worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die
op de balansdatum werkelijk bestaan. Op de balans worden voorzieningen opgenomen tegen :
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is te
schatten;
- op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen
waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
- kosten welke in een volgend boekjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn
oorsprong mede vindt in het boekjaar of in een voorafgaand boekjaar en de voorziening strekt tot
gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren.
Aan het opnemen van een voorziening zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- er is op balansdatum sprake van een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); en
- het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk
is; en
- er kan een betrouwbare schatting worden gemaakt van de omvang van de verplichting.
Onderhoudsvoorziening (voor het onderhoud van gebouwen en terreinen). Deze is bedoeld om de lasten
die hiermee samenhangen gelijkmatig te verdelen. De omvang van en de jaarlijkse toevoegingen aan deze
voorziening dient te worden bepaald op basis van en Meerjaren-onderhoudsplan (MJOP). Het geschatte
bedrag van het onderhoud dient jaarlijks op systematische wijze te worden gedoteerd gedurende de
periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
De onderhoudsvoorziening wordt gevormd voor het onderhouden van reeds aanwezige activa. Het
reserveren van middelen voor nieuwe, toekomstige, investeringen dient plaats te vinden via een
bestemmingsreserve.
Uitgaven van voorzieningen worden niet via de staat van baten en lasten verantwoord. Immers, de dotatie
aan een voorziening is reeds als last genomen. Concreet betekent dit voor de onderhoudsvoorziening dat
de dotatie onder de huisvestingslasten wordt verantwoord. De werkelijke onderhoudskosten worden
rechtstreeks op de voorziening in mindering gebracht.
G Langlopende schulden
Schulden zijn per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen die gewoonlijk door betaling
worden afgewikkeld. Is de overeengekomen betalingstermijn meer dan één jaar, dan is sprake van een
langlopende schuld. Dit betekent dat het aflossingsdeel op de langlopende schuld met betrekking tot het
komende jaar per balansdatum als kortlopend wordt verantwoord.
Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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H Kortlopende schulden
Onder de kortlopende schulden worden gepresenteerde de schulden met een resterende looptijd van ten
hoogste 1 jaar. Afzonderlijk worden vermeld:
-

schulden aan financiers die binnen één jaar moeten worden terugbetaald (aflossing)
contractuele aflossingsverplichting komend jaar
crediteuren
belastingen en sociale verzekeringen
pensioenen
collecten (nog af te dragen aan derden)
opgebouwde vakantiedagen en vakantiegeld
in omloop zijnde (nog niet ingeleverde) collectebonnen
overige schulden
overlopende passiva

Staat van baten en lasten
Inleiding
In de staat van baten en lasten en de toelichting daarop worden naast de cijfers over het boekjaar en het
voorgaande boekjaar eveneens de cijfers van de begroting voor het verslagjaar en de begroting voor het
komende jaar opgenomen. De indeling van de staat van baten en lasten vindt plaats volgens het functionele
model. Dat betekent dat de baten en lasten zijn ingedeeld naar de verschillende doelstellingen/activiteiten
van de kerk.
In de staat van baten en lasten zijn de volgende posten opgenomen:
Paragraaf Baten
A Bijdrage Leden / Vaste vrijwillige bijdragen
B Collecten
C Schenkingen en Nalatenschappen
D Giften
F Sponsorgelden en specifieke bijdrage
E Opbrengsten onroerend goed en cursussen
G Financiële baten en lasten/ resultaat beleggingen, Huisvesting en Bijzondere lasten
Grondslagen van resultaatbepaling
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de een periode toe te
rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van baten en lasten. Rechtstreekse
vermogensmutaties zijn, behoudens enkele uitzonderingen, niet toegestaan.
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Verantwoording van specifieke baten
A Vaste vrijwillige bijdragen
Vaste vrijwillige bijdragen worden verantwoord in het jaar waarin zijn worden ontvangen. Op balansdatum
wordt rekening gehouden met bijdragen die in het nieuwe boekjaar zijn ontvangen, maar waarvan duidelijk
is dat deze betrekking hebben op het oude jaar. Er wordt geen rekening gehouden met door gemeenteleden
toegezegde, maar nog niet ontvangen bijdragen.
In de toelichting wordt het totaal aan vaste vrijwillige bijdragen nader geclassificeerd en gespecificeerd.
Tevens wordt inzicht gegeven in het ledenaantal per ultimo boekjaar, het aantal betalende en niet
betalende leden.
Verder kan in de toelichting, indien van toepassing, inzicht worden gegeven in de toegezegde, maar nog
niet ontvangen vaste vrijwillige bijdragen.
B Collecten
Collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten volgens het collecterooster gehouden zijn.
Niet alle tijdens de kerkdiensten gehouden collecten zijn bestemd voor de activiteiten van de kerk.
Collecten kunnen ook bestemd zijn voor de diaconie, evangelisatiecommissie, commissie zending en
hulpverlening, etc. Uitgangspunt is dat alle collecten die in een kerkdienst zijn gehouden in de staat van
baten en lasten van de kerk worden verantwoord. In de toelichting wordt onder ‘overige kosten’
aangegeven welk deel van de collecteopbrengsten is afgedragen aan derden.
C Schenkingen en Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin
zij worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen. De omvang van een bate uit
nalatenschap kan betrouwbaar worden vastgesteld als op grond van het stadium waarin de afhandeling van
nalatenschap zich bevindt, een redelijke schatting van de ontvangst kan worden gemaakt.
D Giften / giften in natura
Giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Onder de categorie giften worden ook
verantwoord de specifiek acties en/of gehouden rondgangen. Indien baten worden ontvangen in de vorm
van zaken of diensten, worden deze gewaardeerd tegen de reële waarde voor zover bepaalbaar. Indien van
belangrijke baten de waarde niet bepaalbaar is, wordt daarvan in de toelichting melding gemaakt.
E Sponsoring en specifieke bijdrage
Sponsorgelden voor specifieke wijkprojecten en de bouwstenenactie voor het Missie Centrum.
F Opbrengsten onroerend goed en cursussen
Onder huuropbrengsten worden de baten uit hoofde van verhuur van het Missie Centrum en zaalruimte
verantwoord. Baten uit hoofde van verhuur worden verantwoord in het jaar waarin de desbetreffende
ruimte is verhuurd.
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G Financiële baten en lasten/ resultaat beleggingen
Alle financiële baten en lasten, waaronder rente, worden in de staat van baten en lasten verantwoord.
Verantwoording vindt plaats in het jaar waarop de baten en lasten betrekking hebben. De rentelasten die
samenhangen met de financiering van het kerkgebouw worden onder de ‘huisvestingslasten’ verantwoord.
Beleggingsresultaten worden netto verantwoord. Ongerealiseerde koersresultaten worden rechtstreeks in
het eigen vermogen onder de post ‘Fonds niet gerealiseerde waardeverschillen beleggingen’ verwerkt.
Verantwoording van lasten
Functionele indeling
Lasten worden verantwoord in het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Ongeacht het feit of de lasten
tot uitgaven hebben geleid of het feit of de lasten voor het boekjaar zijn begroot. De lasten worden in de
staat van baten en lasten gespecificeerd naar categorie kosten en in een separaat overzicht onderscheiden
per activiteiten van de kerk.
Kostencategorieën
Afschrijvingen
Afschrijving van onroerend goed (excl grond) 2% per jaar en op overige vaste activa 10% per jaar.
Bureaukosten
De kosten worden gemaakt om een aantal essentiële zaken voor elkaar te krijgen zoals de algehele
administratie. De kosten inzake het Bestuurscollege zijn kosten gemaakt o.a. ten behoeve van de officiële
in gebruikname van het Missie Centrum
Gebouwen
Kosten van de huur van ruimten voor diverse activiteiten o.a. de KBC en VBC en kosten die betrekking
hebben op de exploitatiekosten van het Missie Centrum
Activiteiten
Kosten benodigd om de diverse kernactiviteiten uit te voeren uitgaande van de missie van onze gemeente
Overige kosten
Deze betreffen de reguliere afdrachten aan het Diaconale Fonds. Daarnaast wordt 10% van de vaste
vrijwillige bijdrage besteed aan diverse externe diaconale doelen
Salarissen en vergoedingen
Salarissen betreffen de personele lasten van medewerkers. Het betreft 4 FTE. Verder zijn er 3 ZZP’ers voor
verschillende projecten werkzaam.
Vergoedingen zijn o.a. ten behoeve van wijkpastors waar een contract mee is afgesloten.
Afzonderlijke commissies
Het is gebruikelijk dat bijvoorbeeld de activiteiten met betrekking tot zending & hulpverlening en
evangelisatie door de kerkenraad zijn gedelegeerd aan afzonderlijke commissies. Deze commissies leggen
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veelal separaat financiële verantwoording af. Voor een beter inzicht in het totaal van de activiteiten van de
kerk als geheel wordt aanbevolen de staat van baten en lasten en de balans van dergelijke commissies
samen te voegen tot één financiële verantwoording van de kerk. Aangezien het werk van de diaconie niet
onder de verantwoordelijkheid valt van de kerkenraad, wordt de staat van baten en lasten en de balans van
de diaconie niet samengevoegd met de financiële verantwoording van de kerk, maar afzonderlijk
opgenomen.
Diaconaat
Diaconaat vormt een belangrijk onderdeel in onze gemeente. Vanuit onze bewogenheid en
verantwoordelijkheid voor elkaar willen we elkaar financieel en materieel ondersteunen waar dat nodig is.
Niet alleen met geld, maar soms met een kortlopende lening of een bijdrage in natura. Ook in 2016 hebben
we diaconale hulp mogen geven aan verschillende broeders en zusters in de gemeente. Daarnaast hebben
we ook ondersteuning kunnen geven aan bijvoorbeeld het voedselloket en de wijkwinkel. Onze gemeente
kent het beleid om 10% van haar inkomsten om te zetten in hulp naar buiten toe. Verschillende organisaties
mochten wij op die manier wereldwijd een stukje ondersteuning bieden. We zijn dankbaar dat we op deze
manier mogen bijdragen aan de opbouw van Gods Koninkrijk ook wereldwijd.
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Toelichting op de balans

Activa
1. Materiële vaste Activa
Aanschaffingswaarde
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris Algemeen
Inventaris Kerkgebouw
Inventaris Jongerencentrum

Cumulatieve afschrijvingen
Missie Centrum
Inrichting Missie Centrum
Inventaris Algemeen
Inventaris Kerkgebouw
Inventaris Jongerencentrum

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden

31/12/2017
2,102,017
192,490
11,709
19,825
18,632
2,344,673

31/12/2016
2,102,017
161,890
11,709
19,825
18,632
2,314,073

29,000
21,000
8,774
17,292
17,713
93,779

11,000
5,000
6,974
14,112
16,693
53,779

2,344,673
-93,779
2,250,894

2,314,073
-53,779
2,260,294

31/12/2017
2,460
830
0
3,290

31/12/2016
1,900
600
-40
2,460

31/12/2017
5,000
0
5,000

31/12/2016
3,102
5,000
8,102

Overige afschrijvingspercentage = 10%
Afschrijving Missie Centrum = 2%
2.

Financiële activa

Leningen u/g, primo
Nieuwe leningen
Aflossingen
Leningen u/g, ultimo

3. Vlottende activa en vooruitv.gelden
Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen (jongerenwerker)
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4.

Liquide middelen
31/12/2017

Kas
Bank Kerk
Bank Kinderwerk
Bank Jongerenwerk
Bank Spaarrekening

31/12/2016

698
271,132
8,967
723
134,108
415,629

129
57,003
2,001
1,426
143,656
204,215

31/12/2017
55,921
4,328

31/12/2016
48,849
7,072

60,250

55,921

219,511
2,625
-3,320
218,816

100,601
120,472
-1,562
219,511

Passiva
5. Eigen vermogen
Algemene reserves
Stand primo jaar
Toevoeging
Onttrekking
Stand ultimo jaar
Bestemmingsfonds:
Activa Fonds
Stand primo jaar
Toevoeging
Onttrekking
Stand ultimo jaar

6. Onderhoudsvoorziening
Stand primo jaar
Donaties
Ontrekking
Stand ultimo jaar

31/12/2017

31/12/2016
0
0
0
0

0
0
0
0

7. Langlopende leningen
Stand primo jaar
Nieuwe leningen
Aflossingen
Stand ultimo jaar

31/12/2017
2,060,000
200,000
-34,000
2,226,000

31/12/2016
875,000
1,200,000
-15,000
2,060,000

Maatschappelijkverslag Christelijke Gemeente De Wegwijzer 2017

blz: 44

01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016
01/04/2016

24/06/2015
01/10/2015
01/10/2015
25/02/2016
01/06/2016
01/06/2016
17/04/2016
01/05/2016
01/06/2016
01/06/2016
14/07/2016
01/11/2017

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
Totaal

24/06/2035
01/10/2020
01/10/2020
25/02/2021
01/06/2036
01/06/2019
01/05/2026
01/05/2021
01/06/2026
01/06/2019
14/07/2026
01/11/2022

31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

20
5
5
5
20
3
10
5
10
3
10
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5

Ingaande op Expireert Looptijd

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr

in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg
in overleg

in overleg
in overleg

Verleging
mogelijk

lineair na 10e jr
lineair
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
lineair
na looptijd
na looptijd
na looptijd
lineair
na looptijd

na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd
na looptijd

Aflossing

2.50%
0.00%
2.25%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
2.50%
3.00%
2.50%
2.00%
3.00%

3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%

Rente

24-12-2017
1-10-2017
1-10-2017
25-2-2017
1-6-2017
1-6-2017
17-4-2017
1-5-2017
1-6-2017
1-6-2017
14-7-2017
1-11-2018

1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017

Rente datum

€ 600,000
€ 75,000
€ 200,000
€ 250,000
€ 300,000
€ 75,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 90,000
€ 200,000
€ 2,275,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

€ 49,000

€ 9,000

€ 10,000

€ 30,000
€ 4,500
€ 7,500
€ 9,000
€ 2,250
€ 3,000
€ 2,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 1,800
€ 6,000
€ 52,100

€ 7,500

€ 300
€ 150
€ 150
€ 300
€ 600
€ 150
€ 300
€ 300
€ 300
€ 600,000
€ 45,000
€ 200,000
€ 250,000
€ 300,000
€ 75,000
€ 90,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 100,000
€ 81,000
€ 200,000
€ 2,226,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

Oorspronkelijk
Cumul.
Betaalde rente Saldo leningen
Bedrag
Aflossing 2017
in 2017
31-12-2017

€ 15,000
€0
€ 4,500
€ 7,500
€ 9,000
€ 2,250
€ 2,700
€ 2,500
€ 3,000
€ 2,500
€ 1,620
€ 6,000
€ 59,120

€ 300
€ 150
€ 150
€ 300
€ 600
€ 150
€ 300
€ 300
€ 300

Rente
2018

€ 15,000
€0
€0
€0
€0
€ 10,000
€0
€0
€0
€ 9,000
€0
€ 34,000

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Aflossing
2018

€0
€ 30,000
€ 200,000
€ 250,000
€0
€ 75,000
€ 50,000
€ 100,000
€0
€ 100,000
€ 45,000
€ 200,000
€ 1,135,000

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 20,000
€ 5,000
€ 10,000
€ 10,000
€ 10,000

Aflossing
2019-2023

€ 600,000
€0
€0
€0
€ 300,000
€0
€ 30,000
€0
€ 100,000
€0
€ 27,000
€0
€ 1,057,000

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Aflossing na
2023
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Leningenoverzicht
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8.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
31/12/2017
893
10,118
11,011

31/12/2016
1,716
7,884
9,600

Aflossingen volgend jaar
Reservering Tienden
Reservering Vrouwendag
Diaconaal fonds
Missionair Diakonaat
Af te dragen doelcollecten
Reservering VBC
Vooruit ontvangen (Libanon)
Vooruit ontvangen (Spaanstalig)
Vooruit ontvangen (kinderwerk)
Vooruit ontvangen (evangelisatie)
Vooruit ontvangen (Hart voor Haven)
Vooruit ontvangen (Poort)
Vooruit ontvangen (Noorderplassen)
Vooruit ontvangen (Wijkpastor Buiten)
Vooruit ontvangen (Jongerenwerker Buiten)
Vooruit ontvangen (Media)
Vooruit ontvangen (Missionairfonds)
Tussen de Vaarten
Noodfonds
Opgebouwde vakantietoeslag
Opgebouwde eindejaar toeslag
Collectebonnen
Nog te betalen kosten / nog af te dragen
Overige schulden / overlopende passiva

0
6,014
1,197
3,661
1,927
2,884
4,111
1,610
608
1,337
3,134
32,621
7,572
11,680
6,332
7,718
10,000
10,000
8,842
1,345
5,935
0
2,132
3,617
134,277

0
4,643
0
4,982
1,950
170
4,646
0
3,820
1,639
5,937
44,886
10,331
2,909
0
0
0
0
7,582
1,345
4,793
0
2,249
1,500
103,382

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

24,460
169,748

26,657
139,639

Pensioenpremies
Loonheffingen
Belastingen en premies SV
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

Werkelijk 2017

9. Bijdragen leden
Vrijwillige bijdragen
Bijdrage medewerkers VBC
10. Collecten
Kerkcollecten
Collecten inzake diaconie
Collecten inzake evangelisatie
Collecten inzake zending
Collecten inzake overige
Collecten inzake kerngroepen
Collecten inzake huisvesting
Collecten inzake VBC
Collecten inzake KBC
Collecten inzake jongerenwerk
Collecten inzake Hart voor Haven
Collecten inzake Poort
Collecten inzake Almere stad Oost
Collecten inzake Noorderplassen
Collecten inzake zondagschool
Collecten inzake Spaanstaligen
Collecten Compassion Kids
11. Schenking en acties Missie Centrum
Actie kerkbouw + schenking
Actie stoelen
Actie inrichting
12. Giften
Giften
Specifieke acties
13. Sponsoring en specifieke bijdrage
Sponsoring
Bouwstenen
14. Baten onroerende zaken en cursussen
Opbrengst Vrouwendagen
Opbrengst cursussen (incl Vrouwendag)
Huuropbrengsten Missie Centrum
Interne huur Missie Centrum
15. Rentebaten
Rentebaten

Begroting 2017

Werkelijk 2016

119,714
6,002
125,716

122,500
7,250
129,750

116,876
8,140
125,016

20,993
3,690
912
657
730
453
807
1,990
545
2,085
1,185
721
725
484
956
273
1,936
39,141

16,000
2,000
1,200
550
3,950
250
1,000
1,000
725
2,500
2,500

16,337
3,269
1,089
551
1,950
378
895
1,453
529
2,523
1,310

700
250
1,940
34,565

618
648
2,354
33,904

2,625
2,625

11,098
0
0
11,098

65,657
10,250
44,564
120,471

36,592
125
36,717

17,200
1,000
18,200

28,436
1,783
30,219

160,870
41,382
202,252

151,500
52,500
204,000

109,086
45,382
154,468

1,592
2,574
48,611
37,500
90,276

2,500
60,000
37,500
100,000

2,322
6,998
10,000
19,320

0

0

0
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Lasten

Werkelijk 2017

16. Afschrijvingen
Afschrijving Missie Centrum
Afschrijving inrichting Missie Centrum
Afschrijving inventaris algemeen
Afschrijving inventaris/overig
Afschrijving inventaris jongerencentrum

17. Bureaukosten
Contributies en lidmaatschappen
Kosten bestuurscollege
Kantoorbenodigdheden
Drukwerken en Kopieerkosten
Administratiekosten
WA en rechtsbijstandverzekering
Internet/publiciteit

18. Gebouwen
Huur gebouwen
Onderhoud The Rock
Energie/water The Rock
Overige exploitatiekosten
Keuken en schoonmaakkosten MC
Telefoon en internetkosten
Verzekeringen Missie Centrum
Energiekosten Missie Centrum
Rente en bankkosten
Rente leningen

19. Activiteiten
Sprekersvergoeding/reiskosten spreker
Kosten kerkdiensten algemeen
Kosten geluidsopnames
Kosten zondagschool en crèche
Kosten kerngroepen / gemeenteact.
Kosten vrouwenwerk incl. vrouwendag
Kosten jeugdwerk
Kosten koffiedrinken na de dienst
Kosten Diaconaat/Pastoraat
Evangelisatie
Reach4Life
Kosten Cursussen
Kosten KBC activiteiten
Kosten VBC activiteiten
Kosten Poort
Kosten Hart voor Haven
Kosten Almere Stad Oost
Overige

Begroting 2017

Werkelijk 2016

18,000
16,000
1,800
3,180
1,020
40,000

34,200
16,000
1,800
3,200
1,000
56,200

11,000
5,000
1,800
3,180
1,070
22,050

913
5,743
432
5,021
4,040
744
0
16,892

1,000
3,000
1,400
2,000
1,800
500
0
9,700

752
6,356
1,067
2,534
2,849
124
969
14,651

43,442
0
0
7,481
6,319
1,216
1,767
17,294
2,554
45,860
125,932

43,500
0
0
6,000
4,000
2,000
3,000
12,000
1,000
38,600
110,100

21,251
2,204
-464
2,339
3,115
436
1,022
6,714
2,253
28,057
66,927

1,107
3,181
0
909
252
2,273
5,633
1,000
1,375
452
2,409
4,072
1,836
9,559
1,846
217
1,721
1,075
38,915

800
1,000
900
1,200
500
3,375
6,390
1,000

666
3,261
1,186
502
355
105
3,038
672

500

33

3,500
2,125
9,750
2,250
11,100
5,300
750
50,440

3,119
1,905
6,740
3,053
4,799
0
1,994
31,428
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Werkelijk 2017
20. Overige kosten
Afdracht collecten Diaconie
Afdracht collecten Zending
Reservering tienden
Afdracht Compassion Kids

21. Salarissen en vergoedingen
Salarissen en vergoedingen

Begroting 2017

Werkelijk 2016

3,690
0
11,971
2,376
18,037

2,000
550
12,000
1,940
16,490

3,269
551
11,688
2,354
17,862

253,318

286,600

204,499
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Christelijke gemeente De Wegwijzer
Makassarweg 80
1335HZ
Almere
036-5490604
IBAN NL61 RABO 0321 0898 12
info@dewegwijzer-almere.nl
www.dewegwijzer-almere.nl

Overige gegevens
Bestemming van saldo van baten en lasten
Het overtollig positieve saldo van de staat van baten en lasten ad € 3.633 wordt toegevoegd aan:
De bestemde reserve, activa fonds
:€
- 695
De algemene reserve
: € 4.328

Verslag van de kascontrolecommissie
In opdracht van de kerkenraad is aan de kascontrolecommissie controlewerkzaamheden gevraagd uit te
voeren, waarvan onderstaand het verslag.
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