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JAARVERSLAG 2016 BESTUUR STICHTING VERGADERING WINKELHOEK – 31/12/2016
Introductie:
Het doel en functie van de Stichting Vergadering Winkelhoek is omschreven in de statuten en wordt
uitgewerkt in het beleidsplan. De functie is direct verbonden met de kerkelijke gemeente
‘Christengemeente Hoogezand-Sappemeer’. In dit jaarverslag geven we een overzicht van de belangrijkste
uitgevoerde zaken in 2016:
Samenstelling bestuur:
2016 was bestuurlijk gezien een stabiel jaar. Het bestuur heeft in 2016 een keer vergaderd. Door een
gereduceerd aantal kerkelijke leden is de begroting halverwege het jaar versoberd, minder inkomsten en
daarmee ook minder activiteiten.
ANBI en Belastingdienst:
Om aan de ANBI eisen te blijven voldoen, publiceren we een aantal gegevens op de website van
Christengemeente Hoogezand-Sappemeer. Deze stukken zijn gereed gemaakt en online gezet.
Beheer en onderhoud:
In voorgaande jaren is veelvuldig nagedacht over een lange termijn visie voor de huisvesting. Na het besluit
in 2015 dat een verhuizing niet meer aan de orde is, is in 2016 daadwerkelijk begonnen met het investeren
in de bestaande opstallen. De zorg voor het beheer en onderhoud van het gebouwencomplex is in 2016
door eerder genoemde reden relatief sober geweest. Dit heeft allereerst geresulteerd het uitvoeren van
het noodzakelijk klein onderhoud, waardoor alle activiteiten voortgang konden vinden in de verschillende
gebouwen. Onderhoud met betrekking tot verfwerk is opgeschort. Gelukkig kon er eind 2016 wel geld
worden vrijgespeeld om het bestemmingsreserve voor onderhoud iets op te hogen.
In 2015 is schade vastgesteld door de bouwcommissie aan het gebouwencomplex. Navraag in de buurt
leverde informatie op met betrekking tot aardbeving gerelateerde schades door gaswinning. De procedure
om via het centrum voor Veilig Wonen (SVW) onderzoek te laten verrichten is vervolgens gestart. Na
onderzoek door een expert vanuit SVW is er na een negatief besluit tot vergoeding van (niet bewezen
beving gerelateerde) schade een contraexpertise traject gestart. De uitslag hiervan verliep voor delen van
het complex (kerk en bijgebouw) positief en eind 2016 is er een begin gemaakt de schade herstel. De
procedure loopt nog voor de kosterswoning.

Financiële ondersteuning:
In 2016 is weer een groot aantal projecten en programma’s financieel ondersteund. De meeste hiervan
werden al langere tijd ondersteund.
Kosten en baten:
De beschikbare middelen, in hoofdzaak de vaste bijdragen en giften van de leden van de Christengemeente
zijn aangewend voor bovengenoemde activiteiten. Door een versoberde uitgave patroon zien we een meer
gunstige trend in de kosten/baten analyse. Hierdoor is het eigen vermogen ook weer licht gestegen
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