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JAARVERSLAG 2017 BESTUUR STICHTING VERGADERING WINKELHOEK – 31/12/2017
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 2017:
Samenstelling bestuur:
2017 was bestuurlijk gezien een stabiel jaar. Het bestuur heeft in 2017 één keer vergaderd. De versobering
van de in 2016 ingezette koers gaf in 2017 rust en stabiliteit. Er is een lichte groei in gemeenteleden en
daarmee ook de financiële status. Naast een aantal dagactiviteiten in de vorm van speciale diensten (start
kerkelijk jaar en een speciale kerstdienst) en voor de jeugd was er ook een leuke sportieve activiteit.
ANBI en Belastingdienst:
Om aan de ANBI-eisen te blijven voldoen, publiceren we een het huidig jaarverslag (dit document),
jaarrekening (2 laatste jaren) en begroting 2018 op de website van Christengemeente HoogezandSappemeer. Deze stukken zijn gereed gemaakt en online gezet.
Beheer en onderhoud:
Begin 2016 mocht er eindelijk worden gestart met het herstel van de beving schade aan kerk en
clubgebouw dit is medio 2017 kostendekkend uitgevoerd door een bevriende aannemer. Daarnaast is
gelijktijdig een schilder ingehuurd om het verfwerk en houtherstelwerk aan een aantal kozijnen uit te
voeren. Eind 2017 is er ook door de NAM besloten om na een geschillencommissie na contra-expertise een
schadebedrag uit te keren voor de kosterswoning. Het was toen inmiddels bijna winter en omdat de
bouwcommissie nog geen plan van aanpak heeft gemaakt is besloten om het herstel van beving schade en
het nodige onderhoud voor de kosterswoning in 2018 uit te voeren.
Met het extra geld wat eind 2016 extra kon worden vrijgespeeld om de bestemmingsreserve voor
onderhoud iets op te hogen, mogelijk zal dit worden aangesproken in 2018.
Ook zal de bouwcommissie een plan bedenken om aanspraak te kunnen maken op extra NAM (SNN)
subsidie voor de verduurzaming van kerk/clubgebouw en de kosterswoning, beide kunnen worden
aangevraagd omdat dit ook als afzonderlijke loten is afgehandeld bij schademelding NAM
Financiële ondersteuning:
In 2017 is weer een groot aantal projecten/doelen en programma’s financieel ondersteund (opgesomd in
het jaarverslag 2017). De meeste hiervan werden al langere tijd ondersteund. In 2018 kunnen er weer
nieuwe projecten worden ingediend tijdens een gemeente vergadering begin 2018. Mogelijk zullen er
daardoor mutaties optreden in de projecten/doelen lijst. Ook is er in 2017 extra gecollecteerd om begin
2018 de geluidinstallatie te kunnen vervangen.
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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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