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1 Inleiding 

Voor u ligt het (financieel) jaarverslag van de Evangelische Zendingsgemeente Menorah over het 

kalenderjaar 2017.  

 

Het belang van dit jaarverslag gaat echter verder dan alleen een financiële verantwoording. Het 

is ook een verslag van alle groepen die binnen Menorah actief zijn en eventuele stichtingen 

waaraan Menorah financieel bijdraagt. We kunnen met hen terugkijken en zien hoe God onze 

gemeente voorgaat. Vaak zien we daarvan direct de zegenende uitwerking, soms moeten we er 

wat langer op wachten.  

 

Zoals altijd verantwoorden we alle baten en lasten die zowel contant als via onze bankrekeningen 

zijn ontvangen of uitgegeven. Hierbij houden we ook rekening met posten die wél horen tot het 

boekjaar 2017 maar pas later in 2018 zijn uitgegeven of ontvangen. Op deze wijze laten we een 

zo getrouw mogelijk beeld van het jaar 2017 zien. We vinden deze verantwoording belangrijk voor 

iedereen die op enige wijze bijdraagt aan de activiteiten van Menorah: of dit nu met gebed, met 

tijd en/of met geld is. 

 

De in dit verslag opgenomen cijfers zijn gebaseerd op de administratie, zoals die is gevoerd door 

de boekhouder. Er is een onafhankelijke kascommissie geformeerd die op 18 april 2018 de 

financiële administratie over 2017 heeft gecontroleerd (zie bijlage 2).  

 

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de financiële aspecten van het kerkgenootschap 

Menorah. Om deze verantwoordelijkheid waar te maken is de taakgroep financiën opgezet waarin 

onder leiding van een penningmeester, de financieel medewerker en boekhouder functioneren. 

Het geheel staat onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Tevens is het financieel 

beleid opgezet dat als richtlijn geldt voor de behandeling van financiële zaken.  

 

In het eerste deel van dit verslag wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven. In het tweede deel 

wordt nader ingegaan op de vermogenspositie. De bijlagen bevatten nadere details. 
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2 Bestuursverslag 

 

Het jaar 2017 was het eerste jaar waarin Jaap de Rijk en Richard Bijl volledig als oudsten 

meewerkten. Gedurende het jaar namen we afscheid van Cees van der Spruit en Bas Moes.  

Een overkoepelend thema is het Koninkrijk van God. We geloven dat we als Menorah mogen 

groeien en mogen gaan zien dat het Koninkrijk van God meer en meer zichtbaar gaat worden in 

Apeldoorn. Overal waar Jezus als Heer zal gaan regeren, zal Zijn Koninkrijk doorbreken!  

We zijn in 2017, met als groot verlangen het doorbreken van Gods Koninkrijk, begonnen om ons 

te richten op gebed en kader. 

Gebed: We willen dat Menorah meer en meer een biddende gemeente wordt. Om hieraan bij te 

dragen is een gebedstraining georganiseerd met Herman Boon. Het geleerde willen we de 

komende jaren in de gebedspraktijk van het gemeenteleven invoeren. Zo zullen we tijdens de 

zondagmorgendienst meer tijd voor gezamenlijk gebed nemen.  

Kader: Menorah is een gemeente met veel inzet van haar leden. Dat is ook nodig want we doen 

ontzettend veel! We hebben in 2017 een voorzichtig begin gemaakt met het meer focussen op 

bestaande activiteiten en gebed. We willen dat bestaande activiteiten goed worden aangestuurd 

en we geven daarom aandacht aan het zoeken naar en ontwikkelen van (nieuwe) leiders.  

We bidden dat Menorah, net zoals de gemeenten in Judea, Galilea en Samaria uit Handelingen 

9:31, een gemeente zal zijn die door de bijstand van de Heilige Geest vrede zal hebben, dat we 

worden opgebouwd en zullen groeien. We bidden dat wij met elkaar zullen wandelen in de vreze 

van de Heer en dat er ongelovigen door ons Jezus zullen leren kennen als Redder en Heer.  
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3 Samenvatting 2017 

De totale inkomsten en uitgaven kunnen als volgt worden samengevat, waarbij de in 2017 

gerealiseerde cijfers worden vergeleken met 1) de begrote cijfers over het jaar 2017 en 2) de 

werkelijke cijfers over 2014-2016 
 

 
 

De analyse van de verschillen tussen de begroting en de realisatie is: 

 

Inkomsten: 

a) Giften en collecten € 10.000 hoger dan begroot, tevens ca €1.200 hoger dan afgelopen 

jaren 

b) Verhuur: door het wegvallen van de verhuur Paslaan 9 ligt de huur lager dan andere 

jaren en dan de begroting. Er zijn gedurende de 2e helft van 2017 15 parkeerplaatsen 

verhuurd aan de bouwer van appartementen in de buurt. 

Totaal meer inkomsten dan begroot: + € 6.285 

 

De ontvangen dankoffers en speciale bestemmingscollecten zijn apart opgenomen. Deze 

bedroegen in 2017: € 25.081 (2016: € 25.796).  

In totaal bedroegen de baten van geheel Menorah dus €211.786. 

 

Uitgaven: 

a) De totale kosten Plexat bedroegen €6.300, waarvan een groot deel uit het dankoffer is 

betaald. Hierdoor is er per saldo € 2.800 minder ten laste van de Uitgaven 2017 

gekomen dan begroot. 

b) Opvallend zijn de lagere onderhouds- en beheerkosten, door ziekte konden het reguliere 

onderhoud en de begrote projecten niet voldoende voortgang vinden (-€ 7.600). De 

huisvestingskosten waren daarentegen wat te krap begroot. 

Totale minder dan begroot: -€ 14.998 

 
  

 INKOMSTEN UITGAVEN 

MENORAH 

 W2014  W2015  W2016  2017 hele 

jaar 

 B2017  Verschil 

Inkomsten 177.200€  181.852€  192.426€  186.705€  180.420€  6.285€       

Uitgaven 171.286€  172.085€  179.850€  175.339€  190.337€  14.998-€     

Verschil 5.914€      9.767€      12.576€    11.366€    9.917-€      21.284€     

Daarnaast bestemmingscollecten: 25.081€    

    -Haderech 2.476€     

    -Diakonaal fonds 3.681€     

    -India 4.429€     

    -Dankoffer (zendelingen) 14.495€    

hele jaar
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Per saldo is het resultaat uitgekomen op € 11.366 positief, ofwel + € 21.284 beter dan begroot.  

 

Dit is een groot verschil. Ook in 2015 en 2016 waren er soortgelijk verschillen. Er is 

wederom in de begroting 2018 door het bestuur extra aandacht gevraagd voor het maken 

van concrete plannen en deze ook daadwerkelijk tijdig in het jaar uit te voeren. We hebben 

voor dit doel een deel van het budget op voorhand bevroren om vrij te kunnen geven voor 

uitgewerkte plannen.  

 

Voorstel: 

We voegen het positieve saldo toe aan de algemene reserve. De reserve voor gederfde 

huuropbrengsten hebben we in 2017 niet hoeven aan te spreken en voegen we ook toe aan de 

algemene reserve. We denken in 2018 meer inzicht te krijgen of we Paslaan 11 moeten 

aanpassen aan de eisen van deze tijd, dan wel uit moeten zien naar een andere locatie. In beide 

gevallen is een stevige algemene reserve wenselijk. 

 
 

4 Inkomsten 

 
 

De totale giften liggen hoger dan vorig jaar, terwijl de contante collecten op zondag wederom 

wat teruggelopen zijn. De totale giften door gemeenteleden (collecte, bank + 

bestemmingscollecten) zijn stabiel vergeleken met vorig jaar (€ 187.000 beide jaren). Wel zijn de 

huuropbrengsten lager door het opzeggen van huurder Streefkerk per 1 juni 2017, wat niet was 

begroot. Wel ontvangen we huur voor verhuur parkeerplaatsen aan de bouwer van de 

appartementen aan de Kerklaan (totaal 2017: €4.215). Deze afspraak is verlengd tot en met 

eind april 2018. De rente valt vanzelfsprekend wat tegen door de lage rente. Wel is er beduidend 

meer sleutelgeld voor de parkeerplaatsen ontvangen door een eenmalige grote nabetaling. 

 

  

INKOMSTEN
 W2014  W2015  W2016  2017 hele 

jaar 
B2017

 Verschil 

Giften 136.544€  137.940€  148.602€  150.695€  140.000€  10.695€     

Collecten 12.583€    15.608€    12.387€    11.499€    12.000€    501-€           

Verhuur 23.803€    23.763€    27.482€    20.750€    25.020€    4.270-€       

Rente 116€         1.550€      1.066€      403€         650€         248-€           

sleutelgeld 2.514€      2.351€      2.889€      3.359€      2.750€      609€           

woonlastenvergoeding 1.640€      640€         -€             -€                

Subtotaal Inkomsten 177.200€  181.852€  192.426€  186.705€  180.420€  6.285€       



 
 

 Pagina 7 

5 Zending 

 
 
De bijdrage voor de zendelingen is in 2017 licht verhoogd, waarbij de verhoging uit het dankoffer 
is betaald. Hierdoor lijken de kosten even hoog als in 2016, maar ontvangen de zendelingen 
feitelijk een hoger bedrag. Vanaf 2018 zullen de kosten van de zendelingen ín de begroting ook 
gaan stijgen.  

Een groot deel van de communicatie tussen de zendelingen en de gemeente wordt verzorgd 

door het zendingsteam.  

Het ter beschikking staande budget wordt jaarlijks verdeeld en ‘vertaald’ in maandelijkse 

toelagen voor de zendelingen. Menorah levert hiermee een (soms significante) bijdrage in de 

benodigde inkomsten. Er is geen sprake van een ‘salaris’. De eindverantwoordelijkheid voor het 

werven van de benodigde fondsen/ financiën ligt bij de zendeling zelf. Op basis van alle ter 

beschikking staande informatie wordt wel bij de toewijzing bekeken wie eventueel iets extra’s 

nodig heeft (bv in de vorm van eenmalige gift). Daarbij kan worden gesteld dat geen van de 

zendelingen die wij als Menorah ondersteunen het financieel ‘ruim’ hebben.  

 

We ondersteunen zendelingen in Nederland, Italië, Noorwegen, Frankrijk, Rusland, Martinique, 

Haïti en Nieuw-Zeeland. En we zijn betrokken bij zendingswerkers (actief op zendingsveld, niet 

uitgezonden als zendeling door Menorah, wel lid of regelmatig bezoeker) die werken in 

Amsterdam, Roemenië, Albanië, België (Brussel), Griekenland en heel Europa doorreizen. 

Actief in gemeentebouw, evangelisatie, werk onder prostituées, toerusting en scholing, 

community building, outdoor activiteiten (Business as a Mission), training en debriefing en dak- 

en thuislozenzorg. Dat ‘missionaire’ is deel van onze naam en van ons ‘DNA’ als Evangelische 

Zendingsgemeente Menorah.   

 

Van het dankoffer is in 2017 10.000 euro naar de zendelingen overgemaakt in de vorm van een 

eenmalige gift. Daarnaast is er uit het dankoffer nog €1.557 euro in de maandbedragen verwerkt 

in de vorm van een indexatie van ca 2,5%. Verder heeft een extra kwartaalcollecte voor 

projecten in India van Stichting De Vaste Burcht ruim €4.429 euro opgebracht.  

 

Elke eerste zondag van de maand is er de zendingsbidstond, waarvoor de zendelingen hun 

dank- en gebedspunten naar de zendingscommissie mailen. Inmiddels wordt er naast de 

zendelingen ook voor een aantal zendingswerkers gebeden.  Naast een vaste kern van bidders 

die de bidstond bezoeken zijn er ook een groeiend aantal die dat thuis doen. De gebedspunten 

worden elke maand op de Menorah website gepubliceerd en naar ruim 40 mailadressen 

gestuurd. 

 

Met de uitkomsten van de koffietafels rond het thema “Menorah en Zending’ is in 2017 beperkt 

invulling gegeven. Er is actief gezocht naar versterking en verjonging van het zendingsteam, 

echter tot nu toe zonder resultaat. Het onderwerp ‘Missionaire Gemeente’ is in het najaar van 

Zending W2014 W2015 W2016
 2017 hele 

jaar 
B2017 Verschil

Zendelingen 61.500€    61.500€    61.500€    61.450€    61.500€    50-€             

Extra zending -€             1.000€      -€             2.400€      2.400-€       

Projecten zending 150€         -€             -€             2.000€      2.000-€       

Subtotaal Zending 61.650€    61.500€    62.500€    61.450€    65.900€    4.450-€       
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2017 in een Studiehuis behandeld. De presentatie van Pieter Jan Bouw van de VEZ werd goed 

bezocht en was zeer inspirerend. Voor 2018 zijn er een aantal concrete plannen voor het verder 

versterken van wederzijdse betrokkenheid tussen gemeente en zendelingen.  

 

 
 

 
6 Geestelijk Leven 

 
 

6.1 Zorg 

 
In 2017 is het diakonale fonds in het leven geroepen. Dit hebben we gedaan om vaste 
bezoekers van Menorah te kunnen ondersteunen, wanneer er een praktische nood is waarin ze 
zelf financieel niet kunnen voorzien. De gemeente heeft genereus gedoneerd en we hebben 
inmiddels twee keer van het fonds gebruik gemaakt om iemand uit de brand te helpen! We 
hebben gemerkt dat mensen zichzelf niet snel aanmelden om een beroep te doen op het fonds. 

Bijdrage 2017 per maand

   Bijdrage Bijl 763,00€       

   Bijdrage Bolli 158,00€       

   Bijdrage FA Eijgenraam 763,00€       

   Bijdrage Fam de Jonge 632,00€       

   Bijdrage Fam M. Eijgenraam 737,00€       

   Bijdrage Fam Spruyt 683,00€       

   Bijdrage J vd Kraan 737,00€       

   Bijdrage J. Smoorenburg 158,00€       

   Bijdrage Leune 316,00€       

   Bijdrage Shekhonin Lammers 316,00€       

Totaal per jaar 63.007,00€  

In 2017 uit dankoffer -1.557,00€   

In Jaarrekening 2017 Menorah 61.450,00€  

Geestelijk leven W2014 W2015 W2016
 2017 hele 

jaar 
B2017 Verschil

Zorg 1.230€      2.123€      2.002€      2.300€      2.300€      0€               

Aanbiddingsteam 3.734€      1.945€      4.618€      10.734€    10.000€    734€           

Jeugdwerk; Teenunderground 1.236€      1.006€      1.916€      1.732€      2.400€      668-€           

Vergoeding jeugdwerkonderst -€             1.526€      -€             -€                

Jeugdwerk; 16+/The Lounge -€             -€             598€         801€         1.150€      349-€           

Kinderwerk 1.778€      927€         2.025€      2.605€      3.360€      755-€           

Stichting Saltshaker 975€         750€         -€             -€             500€         500-€           

speciale diensten (Al, evang) 73€          1.789€      313€         679€         750€         71-€             

Kringenwerk 987€         -€             335€         444€         700€         256-€           

Training & Vorming -€             495€         2.134€      784€         750€         34€             

Healing Rooms+Open huis -€             300€         -€             59€          650€         591-€           

Stichting DTZ Menorah 3.000€      3.000€      3.000€      3.280€      3.280€      -€                

Sprekers 2.681€      2.586€      2.796€      2.983€      2.500€      483€           

Vergoeding oudsten 40.971€    42.215€    43.254€    43.226€    43.482€    256-€           

Project Orden (algemeen) 1.917€      2.837€      3.157€      6.000€      2.843-€       

Subtotaal Geestelijk leven 58.582€    57.136€    67.354€    72.783€    77.822€    5.039-€       
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Dat betekent voor ons dat we het diakonale fonds meer bekendheid willen geven in 2018, met 
daarbij de ‘voorwaarden’ en de uitnodiging aan de gemeente om mensen aan te melden die 
deze ondersteuning kunnen gebruiken. 
 
Het pastorale team heeft in 2017 veel gesprekken gevoerd en veel gebeden met een aantal 
gemeenteleden. Sommigen komen elke twee weken of 1 keer per maand bij de pastorale 
werkers om samen met hen en bovenal God, te werken aan reiniging en herstel van geest, ziel 
en lichaam. We hebben mensen zien openbloeien, schoon schip zien maken, zien herstellen en 
gezien hoe ze hun wandel in de bestemming die God voor hen heeft weer hebben opgepakt. 
Dat ging niet vanzelf; er is hard aan gewerkt en voor gestreden, maar wat een vreugde aan het 
‘eind van de rit’!  
Als team hebben we een avond casuïstiek gedaan en er met elkaar over nagedacht welke 
aspecten aan de orde kunnen komen tijdens pastorale gesprekken; waar moet je rekening mee 
houden, welke vragen moet je soms stellen, waar bid je voor en hoe en waarom? Het was en 
interessante avond en leuk om met elkaar uit te wisselen. Onze achtergronden (qua cursussen 
en kennis) is verschillend en daarom kunnen we veel van elkaar leren. Maar daarnaast mooi om 
te zien dat we, ondanks die verschillen, toch erg op 1 lijn zitten! Ook in 2018 willen we een paar 
keer bijeenkomen om inhoudelijke onderwerpen met elkaar te bespreken, met elkaar te delen en 
van elkaar te leren. 
 
Het nazorgteam draait elke zondagmorgen. Het afgelopen jaar is er een verloop geweest in de 
leden van het team. Het is altijd fijn om mensen te kunnen bemoedigen en zegenen, een 
gedachte van God door te mogen geven of te bidden voor herstel. We draaien nu met een klein 
groepje en zoeken naar uitbreiding van ons team! 
 
Een groot deel van het budget hebben we mogen besteden aan een groepje mensen dat 
cursussen volgt bij Ellel Ministries Nederland, voor onderwijs, genezing en herstel. We zien dat 
deze cursussen de betreffende personen ondersteunt in hun wandel met God en hen het nodige 
onderwijs geeft. Ze mogen steeds meer ervaren dat God hun Heelmeester en Vader is en dat zij 
Koningskinderen zijn. Hoe mooi is dat?! 
 

6.2 Kraamzorg 

Met veel enthousiasme worden de baby’s in de gemeente verwelkomd door het kraamteam! Het 
kraamteam bezoekt de kersverse ouders als blijk van betrokkenheid bij hun gezin door de 
gemeente. 
Er is een cadeautje voor de baby; vaak kunstig gemaakt door Plonia ten Voorde. Het is altijd een 
plezier om onze jongste gemeenteleden te bewonderen en hen en hun ouders te bemoedigen 
en te zegenen! 
Ook in 2018 is er weer werk aan de winkel. Zeker 5 kinderen worden verwacht! We zien naar ze 
uit. 
 

6.3 Jeugd van Vroeger 

De Jeugd van Vroeger is een kring voor de 60+, heeft 33 leden en 6 medewerkers.  

Maandelijks was er in de bovenzaal een bijeenkomst waarin het 1e gedeelte werd ingevuld met 

gebed, liederen en een bijbeloverdenking. Vervolgens was er aandacht voor de jarigen van de 

maand die een lied opgaven en dikwijls ook een getuigenis hadden, om zo met elkaar mee te 

kunnen leven en ter bemoediging. 
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Na de pauze zijn er verschillende gasten geweest die een presentatie hebben gegeven. 

De onderwerpen waren: de belevenissen van een bezoek aan een zendeling, een reis die 

gemaakt werd met een zendingsorganisatie, de reis naar Israël met het bezoek aan de 

HaDerech gemeente en een presentatie van Family7. We hebben 2x een gast van buiten de 

gemeente verwelkomd; een Iraanse voorganger die in Nederland een christelijke gemeente leidt 

en een Rode Kruis medewerkster die een lezing hield over de mogelijkheden ter ondersteuning, 

zoals bijv. de contactcirkel. 

Er werd een paasviering gehouden waarin we het heilig avondmaal hebben gevierd. 

In juni zijn we naar de zandsculpturen/beeldentuin in Garderen geweest waar ook een lunch 

werd gebruikt. We hebben een kerstviering gehouden, waaraan ook enkele gemeenteleden hun 

medewerking verleenden en vervolgens genoten van een chinees buffet.  

We hebben vreugde en verdriet met elkaar gedeeld. Er was een 40-jarig huwelijk, 2x een  

60-jarig huwelijksjubileum, maar ook een afscheid van 2 broeders die zijn overleden. 

De huisbezoeken werden als waardevol ervaren en de jarigen die 80, 85, 90 en ouder werden 

kregen extra bezoek en bloemen. Buiten de bijeenkomsten om waren er ook verschillende 

vormen van omzien naar elkaar en ook bleef er aandacht voor enkelen die de bijeenkomsten 

niet meer kunnen bezoeken. 

 

6.4 Aanbiddingsteam 

Technisch gesproken was de grote uitdaging voor 2017 het podium zodanig in te richten dat we 

meer controle zouden krijgen over het geluidsvolume in de zaal. Het podium bestond uit “harde” 

materialen (houten vloer, hard systeemplafond, betonnen wanden) waardoor ieder geluid extra 

versterkt werd. Hierdoor kon het gebeuren dat het geluid op het podium zo hard klonk dat er 

zonder het gebruik maken van de speakers in de zaal toch klachten kwamen over het 

geluidsniveau in de grote zaal. 

Na diverse adviezen is besloten om het plafond te voorzien van geluidsisolerende platen en 

gebruik te maken van (dempende) toneelgordijnen langs de wanden. Daarnaast werd een 

drumscherm aangeschaft om het geluid van de bekkens te dempen. Het geluidsniveau op het 

podium werd verder teruggedrongen doordat de zangers en zangeressen gebruik zijn gaan 

maken van zogenaamde in-ear monitors. Om zichzelf en andere muzikanten te kunnen horen 

zijn er geen grote speakers meer nodig maar slechts kleine oordopjes die individueel via 

smartphones worden afgesteld.   

De diverse maatregelen bij elkaar hebben ertoe geleid dat enerzijds het geluidsniveau op het 

podium enorm is teruggedrongen en dat anderzijds de akoestiek op het podium enorm is 

verbeterd. Dat geeft dan weer de mogelijkheid om het geluid in de grote zaal veel beter te 

reguleren.   

Naast deze technische uitdagingen is het ook altijd goed om te investeren in het team. We 

hebben verschillende keren met elkaar een ontbijt gehad waarna we met elkaar nadachten over 

het reilen en zeilen in de groep. Wat gaat er goed en wat kan beter. Ook hier blijven we leren! 
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6.5 Kinderwerk (0-12 jaar) 

We kunnen binnen het kinderwerk terugkijken op een goed jaar. De inzet van de kinderwerkers 

was weer enorm. Er is weer hard gewerkt naar eenheid in de groepen. Kinderen leerde elkaar 

vertrouwen en ook is er een band ontstaan tussen de leiding en de kinderen. We mogen zien in 

de groepen dat God ook tot de kinderen spreekt. We zagen hoe God kinderen liet zien dat het 

thema van de Kinderboekenweek eigenlijk helemaal niet zo goed was. God gaf kinderen 

bemoedigende woorden voor anderen. Ook leerden we samenwerken door een mooi 

sportjournaal in elkaar te zetten. We kijken terug op een buitendag (laatste zondag voor de 

zomervakantie) die voor alle groepen een succes was, de kinderen hadden plezier met elkaar en 

met de leiding.  

In september zijn we met de Jozuagroep gestart, we begonnen met twee man leiding en draaien 

nu met zijn vieren. Ook hierin heeft God voorzien. Het is mooi om te zien hoe twee mensen 

jarenlang kinderdienst gedraaid hebben en ermee gestopt waren, weer gestart zijn. Waarom? 

Omdat ze zo het verlangen hebben Gods werk en liefde door te geven aan de kinderen. 

Het blijft een uitdaging om bij elke groep voldoende leiding te hebben. Ook voor het komende jaar 

hebben we nog weer mensen nodig, maar we vertrouwen erop dat God daarin gaat voorzien. 

Het grootste verlangen binnen het kinderwerk is, dat de kinderen een levende relatie met God 

krijgen. En wij zijn dankbaar dat we daarin bij mogen dragen. 

 

6.6 Jeugdwerk 

Het afgelopen jaar zijn er diverse groepen geweest die met jongeren gewerkt hebben: 

vier pijlers waarop verder wordt gebouwd: 

*We kennen elkaar 

*Het leren staat centraal 

*Jezus is de Allerbelangrijkste 

*We leven doordat de Heilige Geest ons kracht geeft 

 

We zien bij de diverse groepen enthousiaste leiders en betrokken jongeren, die graag met elkaar 

optrekken. Ook wordt er veel geleerd en we zien jongeren keuzes maken om Jezus te volgen.  

 

The Lounge (TL): voor jongeren vanaf 15, om de week op zondagavond. Er wordt samen gekookt 

en gegeten en er is een programma dat door de leiding wordt voorbereid. Robin, Leandro, Eva en 

Jasper zijn het seizoen 2016/17 leiding geweest van deze groep. Zomer 2017 zijn Eva en Jasper 

gestopt en sinds september zijn Alex en Marloes hierbij gekomen. 

Seizoen 2018: 

Voor de leiders is er een training gepland die wordt gegeven door Bianca Boender van You!ng. 

Gekozen is om dit jaar te starten met het programma Stay Steady van YFC. 

Voor de jongeren is er een weekend gepland in maart. 

Teen Upstairs (TU): voor jongeren van 12-15 jaar om de week op zaterdagavond. Leiding: Ilse, 

Steven en Jelle. 

De groep is op dit moment klein en in juni 2018 gaan de meesten over naar TL. Er is besloten om 

na een afsluitend weekend in juni te stoppen met TU. Zowel Ilse, Steven als Jelle hebben 

aangegeven ook (in ieder geval voor een jaar) te stoppen als jeugdleiders. 
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Be Youth voor jongeren vanaf 12 jaar op iedere 2e zondagochtend van de maand. 

Deze groep is voortgezet na de Youth Alpha die vorig jaar heeft gedraaid. De jongeren en de 

leiding wilden graag verder met de groep en de studies. Onderwerpen a.d.h.v. een boekje van 

David de Vos. 

Leiding: Pieter & Monique, Rozemarijn, Janny, Eline, Sanne.  

Jozua-groep: tieners van groep 8 en klas 1 en 2 komen elke 3e en 4e zondag bij elkaar tijdens 

de preek. O.l.v. Monique en Wendy zijn de tieners bezig met onderwijs uit Gods woord. Ook naast 

de zondagse diensten zijn er af en toe gezellige afspraken. 

Buddy’s: veel jongeren zijn gekoppeld aan een buddy. De deelname is vrijwillig en de meeste 

koppels hebben (ten dele) zelf een match gemaakt. Er zijn positieve geluiden vanuit dit buddy-

project en inmiddels is het aantal koppels gegroeid en zijn zowel enkele buddy’s als jongeren zelf 

op zoek gegaan. 

In 2018 zal er een gezamenlijke tussenevaluatie zijn over de ervaringen tot nu toe en kunnen we 

kijken hoe we verder gaan. 

 
 

6.7 Kringenwerk 

In 2017 is het kringenwerk in de gehele gemeente volgens een structuur op basis van postcodes 

opgestart. Dit heeft het afgelopen jaar geleid heeft tot levende kringen waar veel onderling 

contact is. Daarnaast is er ook gestart met het gemeentebrede studiehuis. Hier zijn 

uiteenlopende studies gegeven met een uiteenlopend bezoekersaantal. Uit de evaluatie van het 

kringenwerk over 2017 met de kringleiders zijn de volgende punten gekomen: 

- Alle kringen zijn 'levende kringen' ! 

- We verwachten niet veel groei meer in het aantal bezoekers van de kringen 

- Het studiehuis is een belangrijke aanvulling op het kringenwerk 

- Het bezoek van het studiehuis kan nog omhoog 

- Het kringenwerk is op dit moment niet de ruggengraat van de Gemeente, omdat slechts een 

minderheid van de gemeenteleden een kring bezoekt 

 

6.8 Training en vorming 

De komende jaren zullen we veel aandacht geven aan gebed. We geloven dat gebed van 

fundamenteel belang is voor al het functioneren in de gemeente. Binnen training en vorming is 

daarom gekozen voor een gebedstraining met Herman Boon. We verwachten hiermee een 

belangrijke impuls te hebben gegeven aan het gebedsleven in Menorah. Een aantal van de 

geleerde principes konden we al toepassen tijdens de weekenden bidden & vasten. De reacties 

van de bezoekers waren zeer positief en dagen ons uit om verder te gaan. We zullen daarom 

via training en vorming aandacht blijven geven aan gebed 

 

6.9 Project Orden / Buurthuis Plexat 

In het jaar 2017 gingen we op dezelfde voet voort als het jaar ervoor.  

De vaste activiteiten, zoals de koffieochtenden, creatief, lunch op dinsdag, gym voor vrouwen en 

de eet-momenten bleven. Mensen gingen en bleven, raakten bevriend met elkaar, mensen 
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werden ziek en een van onze vaste bezoekers heel ernstig.  We hebben hem en zijn vrouw 

geprobeerd te ondersteunen en zullen dat in de toekomst bij zijn vrouw blijven doen. Er kwamen 

ook weer nieuwe mensen bij. Er werd veel gelachen, harten uitgestort, gebeden, spelletjes 

gedaan en gegeten. 

Onze stagiaire creatieve therapie Drama (zij is christen en bezoekt Eglesia) heeft haar 

tweedejaars HBO-stage bij ons positief afgesloten. Ze heeft activiteiten met de bezoekers 

gedaan tijdens de koffieochtenden, met de kinderen met de kinderclub en de meiden bij hun 

meidenavond.  

Onze vaste kok op woensdag, Ramazan, moest vanwege ziekte stoppen, en zijn opvolgster 

Sima ook vanwege haar zwangerschap, maar we hebben het samen met de vaste bezoekers 

opgepakt door om de beurt te gaan koken voor ongeveer 20 mensen. Dit geeft andere mensen 

de mogelijkheid om te groeien en bevalt goed. 

Ook werd er elke maand weer op vrijdag gegeten en we zien een toename in het aantal 

bezoekers, vooral van nieuwe statushouders uit Syrië, Afghanistan, Iran en Irak en we genieten 

van hun heerlijke gerechten. Ook zijn de meeste kinderen die onze kinderclub en 

meidenavonden bezoeken van buitenlandse afkomst.  

De hoogtepunten van het jaar waren de Paasbrunch en het grote Kerstevent/diner, waarin we 

Gods bedoeling van de feestdagen hebben laten zien, d.m.v. muziek, toneel en veel en vooral 

gezellig eten met 140 vaste bezoekers, gasten en mensen van organisaties. Helaas was er in 

2107 geen actie van de Jumbo waar we beroep op konden doen voor de kosten van de maaltijd, 

maar in alles werd voorzien door onze Here door giften en eten vanuit de Goede Herderkerk, de 

Tabernakelkerk, Ria Hart van God Bless You Homes, maatschappelijke organisatie Stimenz en 

natuurlijk Menorah. Onze vaste huisband van Filadelfia was er ook weer bij voor de muzikale 

omlijsting.   

Ook werden er weer bezoekers en vrijwilligers bij ons geplaatst door het Leger des Heils en 

Stimenz en verschillende kerken, o.a. de Koningshof en Filadelfia. 

Er blijft goede samenwerking met de buurtregisseur, Stimenz, speeltuin Kindervreugd en vooral 

Filadelfia en de Goede Herderkerk, waar ook aangeschoven wordt bij de maandelijkse 

vergadering met diakenen “Kerk in de wijk”.  

Al met al weer een goed jaar, waarin we ook groeien naar aankoop van het gebouw Plexat in 

2018, met een Stichtingsbestuur en een nieuw kernteam, waarmee we het project o.l.v. de Here 

voortzetten en tot zijn bestemming laten komen. 

 

6.10 Stichting DTZ Menorah 

DTZ Menorah is ontstaan op initiatief uit de gemeente. Daarna werd het interkerkelijk, al snel 

bleek namelijk dat de nodige vrijwilligers niet alleen uit Menorah komen. Daaropvolgend werd 

het een zelfstandige stichting (in nov. 2009) en juridisch gescheiden van Menorah. De 

“Menorah-kleur” na de juridische scheiding kon men in 2017 nog zien aan het volgende: 

• Jaarlijkse bijdrage van Menorah aan DTZ rond € 3.000 euro.  

• Gebruik maken van (gebouw)faciliteiten (waar DTZ-subsidie voor kreeg (€ 3000) en deze 
vervolgens weer aan Menorah betaalde). Subsidie stopte een aantal jaar geleden en 
Menorah stelde de faciliteiten gratis ter beschikking. Dit is overigens nog steeds zo en 
een sterk identiteitspunt. (Dank namens de stichting!) 

• De raad van toezicht van de stichting wordt geleverd door 2 Menorah (bestuurs)leden. 
(ten minste is de voorzitter van raad v toezicht tevens bestuurslid van Menorah) 
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• Daadwerkelijke uitvoerende ondersteuning van Menorah-leden aan de Stichting (begin 
2018): het straatteam (2 leden), eten koken (6 leden), Bestuur DTZ (1 lid) 

• Besluit van 2017 is dat de st. DTZ geen vaste bijdrage meer ontvangt van Menorah, 
maar via een bijzondere collecte in 2018  

• De stichting heeft ongeveer 80 vrijwilligers (interkerkelijk). In de winter wat meer dan in 
de zomer. 

  
De identiteit van de stichting waarvan de connectie nog aan de Menorah-gemeente is 
gekoppeld, betreffen (nog) twee unieke punten: dat is de voorzitter van de raad van toezicht en 
de gratis geleverde gebouw-faciliteiten. 
  
Organisatie en uitvoering gebeurd geheel zelfstandig door de stichting waarvan de 
medewerkers/vrijwilligers interkerkelijk zijn. En de identiteit niet meer alleen door Menorah-leden 
wordt bepaald. 
  
Rol van Menorah bij DTZ: 
1. Bij Menorah mogen dak- en thuislozen aankloppen en binnenlopen zoals ze zijn. 
2. Menorah levert locatie-faciliteiten. 
3. Menorah levert statutair de voorzitter voor de raad van toezicht. 
4. Vanuit Menorah zijn 9 leden werkzaam als vrijwilliger binnen de stichting. 
  
Zuiver bekeken is dit de bijdrage van Menorah aan de st. DTZ-Menorah. Wat de stichting 
inhoudelijk doet en realiseert, is vanuit de stichting en niet zozeer vanuit Menorah. 
De bijdrage van de daadwerkelijke christelijke en maatschappelijke DTZ-punten zijn via de 
website te achterhalen. 

 

6.11 Diensten en Sprekers  

We proberen om minstens 1 keer per maand een spreker van buiten Menorah te kunnen boeken 

voor een spreekbeurt tijdens de zondagmorgendienst. In 2017 kwamen er 11 verschillende 

sprekers die 14 spreekbeurten invulden. We hanteren een vergoeding van € 150,00 per 

spreekbeurt exclusief reiskosten.  

Met Goede Vrijdag, Pasen, en Kerst worden extra diensten gehouden waarvoor extra uitgaven 

worden gedaan. De zaal wordt eens extra gedecoreerd met mooie bloemstukken, er worden 

programmaboekjes gemaakt, iets extra’s bij de koffie etc. 

 

6.12 Vergoeding oudste 

Dit budget bevat de uitgaven voor de vergoeding van één oudste voor zijn aanstelling van 3 

dagen per week. Dit bevat de salariskosten van het brutosalaris, de gemaakte onkosten en de 

sociale lasten die voor rekening van de werkgever komen. Er is geen pensioenvoorziening 

afgesproken. De aanstelling van 3 dagen omvat niet de activiteiten die voortkomen uit de inzet 

die normaal bij het oudstenschap hoort, het betreft de extra inzet.  
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6.13 Healing Rooms en Open Huis 

Healing Rooms Apeldoorn is een samenwerkingsverband van leden van Menorah en leden van 

andere kerkelijke gemeentes. Het resultaat is een interkerkelijke groep gelovigen die functioneren 

onder de verantwoordelijkheid van Healing Rooms Nederland. Menorah ondersteunt dit initiatief 

door beschikbaarstelling van het gebouw, door de inzet van vrijwilligers en met een jaarlijkse 

financiële ondersteuning. Het afgelopen jaar stonden de vrijwilligers bijna iedere week op 

donderdagavond klaar voor bezoekers die voor gebed kwamen.  

 

Open Huis 

Menorah is elke donderdagmiddag van 15:00 - 17:00 uur geopend. Mensen worden uitgenodigd 

d.m.v. Uithangbord/doek om binnen te komen, Onder het genot van koffie of thee en iets erbij. 

Sommige mensen komen gewoon even langs, rondkijken in het gebouw, of willen gewoon wat 

praten, weer anderen komen met diepere vragen. Het "Open Huis" is een gastvrije 

ontmoetingsplek. 

 

7 Algemene zaken 

 
 

7.1 Huisvesting 

De begroting was duidelijk wat te krap berekend, gezien ook de kosten van andere jaren. Onder 
huisvesting worden veel terugkerende en vaste lasten opgenomen zoals energie & water (€ 
12.000), afvalkosten door Van Gansewinkel (€ 1.850), schoonmaak en gemeentelijke 
belastingen (€ 1.300) en de verzekeringspolissen (€ 3.500). 
Dit jaar zijn tevens 25 nieuwe heksleutels en een hogedrukreiniger geïnvesteerd (samen € 
1.100) 
  
Door haar status als kerkgenootschap krijgt Menorah een aanzienlijk deel terug van de betaalde 
energiebelasting. Die teruggaaf bedroeg in 2017 € 3.506 en is al afgetrokken van de geboekte 
energiekosten.  
 
 

Algemene zaken W2014 W2015 W2016
 2017 hele 

jaar 
B2017 Verschil

Huisvesting 22.192€    21.319€    19.268€    20.639€    17.700€    2.938€       

Onderhoud gebouwen 11.942€    21.856€    19.542€    10.042€    17.665€    7.623-€       

Gemeentebureau 12.417€    7.766€      7.206€      6.583€      6.800€      217-€           

Communicatie 108€         -€             1.208€      1.080€      2.000€      920-€           

Financiën 638€         593€         532€         995€         600€         395€           

Bibliotheek 326€         115€         405€         357€         350€         7€               

gemeentedag/gemeenteweekend 1.601€      95€          -€             -€                

gratis koffie 1.830€      1.800€      1.740€      1.410€      1.500€      90-€             

Subtotaal Algemene Zaken 51.054€    53.449€    49.997€    41.106€    46.615€    5.509-€       
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7.2 Onderhoud en beheer 

Om de onderhoudsstaat beter in kaart te krijgen is een scan door Monumentenwacht uitgevoerd 

en ondersteuning gevraagd voor een SIM-subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten). Bij 

elkaar kostte dit € 3.200. De hierdoor verkregen subsidie voor de komende jaren bedraagt ruim 

€ 30.000. 

 

Onder deze post Onderhoud worden tevens vaste onderhoudscontracten voor brandblussers, 

traplift, cv etc. geboekt. Voor het kerkgebouw zelf wordt het onderhoud uitgevoerd door het 

bedrijf REKO Service van Henk Kokenberg (tevens diaken Beheer en Onderhoud) tegen een 

vaste vergoeding van €350 per maand. De vergoeding omvat niet de activiteiten die voortkomen 

uit de inzet die normaal bij het diakenschap hoort, het betreffen diverse onderhouds-

werkzaamheden voor instandhouding gebouwen. De werkzaamheden worden door de 

betrokken oudste in opdracht gegeven en gecontroleerd. Vanwege ziekte is dit echter alleen 

gedurende de eerste maanden van het jaar daadwerkelijke uitgevoerd en gefactureerd. 

Omdat continuering van de bestaande afspraken met REKO niet waarschijnlijk is, is onderhoud 

en beheer in 2017 wel gaan achterlopen op de meerjarenplanning die er was. Dit zal in 2018 

dringend moeten worden opgepakt (met een andere partij), om niet verder uit te lopen op deze 

planning. 

 

 

7.3 Communicatie 

2017 was het eerste volledige jaar dat we met kerk-SPOT werkten als platform voor interne en 

externe communicatie. De website voor geïnteresseerden van buiten Menorah, met het besloten 

gedeelte (achter de login) voor betrokkenen en leden van Menorah, zijn hiervan de meest 

opvallende voorbeelden.  

We konden dankzij de trouwe inzet van de redactie, elke twee weken rekenen op het 

verschijnen van een nieuwsbrief. Door middel van prikbord berichten hebben we de 

gemeenteleden steeds heel snel op de hoogte kunnen brengen en houden over onze zieken, 

waardoor we als gemeente hen in gebed hebben kunnen opgedragen aan onze Heer. 

 

Er wordt nog steeds doorontwikkeld aan nieuwe communicatiemogelijkheden. In 2017 is er een 

eerste versie van een Menorah-app voor Apple en Android beschikbaar gekomen. 

 

We zijn begonnen aan het ontwikkelen van een welkomstflyer voor gasten van Menorah. Deze 

flyer zal in 2018 beschikbaar komen voor het team dorpelwachters. 

 

Aan het ontwikkelen van een aangepaste huisstijl is nog geen aandacht besteed. 

 

7.4 Gemeentebureau 

De grootste uitgave van het gemeentebureau betreft ons lidmaatschap bij de VPE, ruim € 2.000. 

Daarnaast is er een tweetal beamers aangeschaft, worden vanuit dit budget de bloemen 

bekostigd die we op de zondagmorgen weggeven, is hieruit het stamppotbuffet voor al onze 

vrijwilligers betaald en worden ten laste van dit budget ook bijvoorbeeld de trouwbijbels betaald 
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die we tijdens huwelijksdiensten namens de gemeente aanbieden. Kosten die we maken voor 

het laten drukken van flyers voor bijvoorbeeld de gebedstraining van Herman Boon worden ook 

vanuit het gemeentebureau betaald. Het gemeentebureau is eigenlijk ook een beetje een 

"verzamelplek" voor kosten die de gehele gemeente betreffen en niet makkelijk bij andere 

budgetten zijn onder te brengen. Zo bestellen we hier papier dat ook door andere groepen 

gebruikt kan worden en wordt ook de printer door andere groepen gebruikt.  
 

7.5 Bibliotheek 

Het afgelopen jaar is voor de bibliotheek een bewogen jaar geweest. 

Door een laag ledenaantal dreigde er stopzetting, maar dat wilden we natuurlijk voorkomen! Er 

werd gekeken naar de inhoud van de boekenkasten en we concludeerden dat er veel oude 

boeken stonden die al jaren niet meer waren uitgeleend. We hebben toen een nieuwe selectie 

gemaakt waardoor er ruimte kwam voor nieuwe, eigentijdse boeken.  

Daarnaast hebben we een aantal acties gehad om de bibliotheek onder de aandacht te brengen, 

zoals het gratis uitlenen van luister-cd’s in de zomer, een enquête en het aanbieden van boeken 

die Herman Boon in het gebedstraining-weekend noemde. 

Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, er zijn inmiddels 3 keer zoveel leden als in april 2017! Daar 

zijn we natuurlijk heel blij mee!  

Ons doel voor komend jaar is om aan de weg te blijven timmeren. We hebben een aantal leuke 

ideeën, maar dat zullen jullie tegen die tijd wel merken. Ook gaan we op zoek naar nieuwe 

medewerkers om ons team te versterken. 

We zijn de Heer dankbaar dat de bibliotheek onderdeel van de gemeente blijft en we op deze 

manier mogen bijdragen aan de geestelijk groei van vele gemeenteleden. 

 

 

7.6 Financién 

De toegenomen kosten hebben te maken met de hogere bankkosten bij ING en Rabo, een 

toename van € 165 ten opzichte van 2016, met name door ING tarieven voor afschriften. We 

zullen in 2018 nog wat geld kunnen besparen door alleen digitale afschriften te gaan ontvangen. 

Ook zijn bankkosten van € 100 voor Stichting Plexat betaald. 

Sinds december 2017 hebben we een abonnement genomen op een online-boekhoudprogramma 

Conscribo, dat de oude situatie met verouderde software op een oude laptop vervangt en sterk 

verbetert. 
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8 Balansposten 

8.1 Dankoffers 

 

 Saldo 1-1-2017 Bate in 2017 Besteed 2017 Saldo 31-12-2017 

     

Dankoffer 2016 € 11.496 € 4.784 € 16.230 0 

Dankoffer 2017 0 € 14.495  € 14.495 

Totaal € 11.496 € 19.279 € 16.230 € 14.495 

 

Het totale dankoffer 2016 ter hoogte van € 16.230 (2015: 12.450) is als volgt besteed. 

€ 10.000 aan zendelingen 

€ 3.115 aan Plexat 

€ 1.557 aan Stichting DTZ Menorah 

€ 1.557 aan indexatie van de vaste bijdrage aan zendelingen 

 

Van het dankoffer 2017 is op balansdatum 31/12/2017 reeds € 14.495 binnengekomen. 

Inmiddels is de definitieve stand ook opgemaakt, en wel: € 15.655. Deze wordt geheel besteed 

aan zendelingen en zendingswerkers en is inmiddels ook overgemaakt volgens een door het 

bestuur goedgekeurd voorstel van de zendingscommissie,  

 

8.2 Vermogenspositie per 31 december 2017 

Aan het einde van 2017 stond er € 168.628 (2016: € 170.799) op bank- en spaarrekeningen. Dit 

is op het eerste oog minder dan eind 2016, maar toen moest er nog op balansdatum een flink 

aantal rekeningen worden betaald, die net medio december waren binnengekomen.  

 

Van meer belang is daarom te kijken naar het eigen vermogen. Dit komt ultimo 2017 uit op € 

138.142. De groei ten opzichte van 2016 is gelijk aan het positieve saldo van baten en lasten in 

2017 (+ € 11.366). 

  

Het bestuur streeft naar minimum buffervermogen ter hoogte van de jaarbijdrage aan de 

zendelingen en de betalingen voor extra inzet van oudsten. Deze twee posten bedragen 

tezamen voor 2017 ongeveer €106.000. Na aftrek hiervan blijft er dus een vrij vermogen van 

Menorah eind 2016 ter hoogte van € 32.142.  

 

Met betrekking tot de gebouwen wordt opgemerkt dat deze op €0 zijn gewaardeerd op de balans. 

De werkelijke waarde is nauwelijks te bepalen door het bijzondere karakter van pand en gebruik, 

ook is de enige betekenis van de gebouwen het voorzien in huisvesting van de gemeente Menorah 

en aanverwante activiteiten. Ook is de WOZ waarde op 0 gesteld door de gemeente. 

 

Ten behoeve van het gebedshuis zal Paslaan 9 in 2018 nog brandveilig worden gemaakt. De 

kosten hiervan zullen we grotendeels uit de voorziening groot onderhoud halen, die daarmee 

waarschijnlijk geheel verbruikt zal zijn (stand 31 december: 12.486). 
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Op 14 december 2016 heeft de ledenvergadering ingestemd met het verzoek tot financiering van 

een aan te kopen vastgoed door de stichting Stadsdeel Ondersteuning Menorah. Dit betreft de 

locatie waar veel van de activiteiten in Orden worden plaatsvinden. “Dit zal een renteloze lening 

zijn aan de Stichting Stadsdeel Ondersteuning Menorah (hiervoor in het leven geroepen). De 

eerste 5 jaar zal aflossingsvrij zijn. Daarna wordt het bedrag in 10 jaar afgelost. Om die lening te 

kunnen verstrekken is toestemming van de ledenvergadering nodig. De ledenvergadering stemt 

vóór de € 20.000,- financiering van de Stichting Stadsdeelondersteuning.” (citaten uit notulen 

Ledenvergadering 14-12-2016).  

Deze lening is inmiddels eind april 2018 uitbetaald aan de stichting. Tevens is een aanvullend 

voorschot uitbetaald van €5.000 omdat de stichting bij de bepaling van de financieringsbehoefte 

enkele posten niet had meegerekend. Deze aanvullende financiering zal apart ter goedkeuring 

worden voorgelegd aan de ledenvergadering. 

 
 
 

8.3  Balans per 31 december 2017 

 
 

 

 

 

 

 

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Liquide middelen: Vermogen:

Banktegoeden 61.203€     23.776€    Buffervermogen 106.000€    104.000€  

Spaarrek tegoeden 107.425€   147.023€  Algemene reserve 20.775€      10.199€    

Resultaat lopend jaar (toevoegen aan alg. reserve) 11.366€      7.576€      

Reserve gederfde huuropbrengsten 5.000€      

Totaal 138.142€    126.775€  

Totaal 168.628€   170.799€  

Langlopende verplichtingen:

Overlopende posten (actief) 1.275€       739€        Voorziening groot onderhoud 12.486€      12.486€    

Diakonaal fonds 3.156€        

Totaal 15.642€      12.486€    

Kortlopende verplichtingen:

Dankoffer 2016 -€           11.496€    

Dankoffer 2017 14.495€      

Nog door te storten bestemmingscollecten 177€          707€        

Overlopende posten (passief) 1.448€        20.074€    

Totaal 16.120€      32.277€    

Totaal activa 169.903€   171.538€  Totaal passiva 169.903€    171.538€  
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Bijlage 1: Overzicht inkomsten en uitgaven 2017 

 

 

INKOMSTEN
 W2014  W2015  W2016  B2017  2017 hele 

jaar 

Giften 136.544€  137.940€  148.602€  140.000€  150.695€  

Collecten 12.583€    15.608€    12.387€    12.000€    11.499€    

Verhuur 23.803€    23.763€    27.482€    25.020€    20.750€    

Rente 116€         1.550€      1.066€      650€         403€         

sleutelgeld 2.514€      2.351€      2.889€      2.750€      3.359€      

woonlastenvergoeding 1.640€      640€         -€             

Subtotaal Inkomsten 177.200€  181.852€  192.426€  180.420€  186.705€  

UITGAVEN

Zending W2014 W2015 W2016
 B2017  2017 hele 

jaar 

Zendelingen 61.500€    61.500€    61.500€    61.500€    61.450€    

Extra zending -€             1.000€      2.400€      -€             

Projecten zending 150€         -€             2.000€      -€             

Subtotaal Zending 61.650€    61.500€    62.500€    65.900€    61.450€    

Geestelijk leven W2014 W2015 W2016
 B2017  2017 hele 

jaar 

Zorg 1.230€      2.123€      2.002€      2.300€      2.300€      

Aanbiddingsteam 3.734€      1.945€      4.618€      10.000€    10.734€    

Jeugdwerk; Teenunderground 1.236€      1.006€      1.916€      2.400€      1.732€      

Vergoeding jeugdwerkonderst -€             1.526€      -€             

Jeugdwerk; 16+/The Lounge -€             -€             598€         1.150€      801€         

Kinderwerk 1.778€      927€         2.025€      3.360€      2.605€      

Saltshaker 975€         750€         -€             500€         -€             

speciale diensten (Al, evang) 73€          1.789€      313€         750€         679€         

Kringenwerk 987€         -€             335€         700€         444€         

Training & Vorming -€             495€         2.134€      750€         784€         

Healing Rooms+Open huis -€             300€         -€             650€         59€          

Daklozenwerk 3.000€      3.000€      3.000€      3.280€      3.280€      

Sprekers 2.681€      2.586€      2.796€      2.500€      2.983€      

Vergoeding oudsten 40.971€    42.215€    43.254€    43.482€    43.226€    

Project Orden (algemeen) 1.917€      2.837€      6.000€      3.157€      

Subtotaal Geestelijk leven 58.582€    57.136€    67.354€    77.822€    72.783€    

Algemene zaken W2014 W2015 W2016
 B2017  2017 hele 

jaar 

Huisvesting 22.192€    21.319€    19.268€    17.700€    20.639€    

Onderhoud gebouwen 11.942€    21.856€    19.542€    17.665€    10.042€    

Gemeentebureau 12.417€    7.766€      7.206€      6.800€      6.583€      

Communicatie 108€         -€             1.208€      2.000€      1.080€      

Financiën 638€         593€         532€         600€         995€         

Bibliotheek 326€         115€         405€         350€         357€         

gemeentedag/gemeenteweekend 1.601€      95€          -€             

gratis koffie 1.830€      1.800€      1.740€      1.500€      1.410€      

Subtotaal Algemene Zaken 51.054€    53.449€    49.997€    46.615€    41.106€    

totaal uitgaven 171.286€  172.085€  179.850€  190.337€  175.339€  

Inkomsten minus Uitgaven 5.914€      9.767€      12.576€    9.917-€      11.366€    
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Bijlage 2 Verslag en aanbevelingen kascommissie 2017 
 
 
De kascommissie (deze keer: Chris Rijndorp en Goos Zeijl) heeft op verzoek van het bestuur 
van de Vereniging Menorah de kascontrole uitgevoerd over het concept financieel jaarverslag 
van de Evangelische Zendingsgemeente Menorah over 2017.  
De kascontrole was op 18 april 2018 bijeen, in aanwezigheid van de leden van de taakgroep 
financiën, te weten Mario Jekel, Alex de Jong en Lewalt Eland  
 
Deze keer is gewerkt met behulp van een checklist, die ingevuld als bijlage is opgenomen. Dit 
werkte voor beide partijen tot grote tevredenheid. Er is gesproken over gescheiden 
taakverdeling binnen de taakgroep financiën en geconstateerd dat de taakverdeling consequent 
gescheiden wordt uitgevoerd.  
Het concept jaarverslag 2017 is doorgenomen en beoordeeld aan de hand van bankafschriften, 
rekeningen, declaraties, handtekeningen, budgetten, overeenkomsten en statuten. Dit heeft die 
avond geleid tot enkele kleine tekstuele aanpassingen van het concept jaarverslag. 
De kascommissie heeft deze keer zowel rechtmatig als ook doelmatig flink geschud en er is ook 
in de hoekjes gekeken. Op alles wat de kascommissie wilde weten of aan de orde stelde, is 
vanuit de taakgroep financiën direct en goed antwoord gegeven. Over en weer werd het een 
goede avond gevonden, waarvoor we onze Heer Jezus Christus als hoofd van ook deze 
gemeente hebben gedankt. 
 
Het concept jaarverslag bevat geen onregelmatigheden en geeft een getrouw beeld van 
de werkelijkheid. De kascommissie stelt dus aan de leden voor het bestuur decharge te 
verlenen. Dit houdt in dat de bestuur verantwoording wordt goedgekeurd en daarmee ook 
het gevoerde beleid. 
 
Enkele aanbevelingen en aandachtspunten onzerzijds: 
 
Jaarlijks vraagt de penningmeester een paar leden van Menorah om samen de kascommissie te 
vormen. Dit is standaard werkwijze. In de statuten van ons kerkgenootschap ontbreekt 'een 
kascommissie'. In de statuten staat in artikel 8.4 "Jaarlijks voor 1 mei maakt het bestuur een 
jaarverslag op, dat in de ledenvergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
gemeenteleden.", terwijl in artikel 8.5 staat: "Voor 1 juli dient de ledenvergadering te worden 
gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging van de benodigde 
bescheiden, rekenschap en verantwoording doet van zijn in het afgelopen jaar gevoerde 
bestuur." Wij adviseren om het bestaan, de taak en positie van de kascommissie formeel te 
beschrijven en vast te leggen zodat hierover geen onduidelijkheid kan zijn, en daarbij de 
voornoemde checklist te hanteren.  
Reactie bestuur: De checklist nemen we graag op in de standaard werkwijze. We nemen de 
aanbeveling over om bij een herziening van statuten en/of huishoudelijk reglement de rol van de 
kascommissie te beschrijven. 
 
Of we nu als gemeente in Paslaan 11 blijven of dat we een andere huisvesting zullen krijgen, het 
lijkt ons van evident belang dat gewerkt gaat worden met een meerjarig plan van onderhoud, 
met concreet beschreven onderhoudsonderwerpen. Het risico van 'niet voorzien' is dan kleiner 
en er zal na verloop van tijd minder achterstallig onderhoud zijn. Het lijkt ons goed dat hiervoor 
apart en duidelijk begroot wordt, en er niet langer uit een algemene voorziening wordt betaald. 
Reactie bestuur: Elk jaar bepalen we binnen de begrotingscyclus hoeveel ruimte er kan zijn voor 
(groot) onderhoud. Dit jaar is dat ca €18.500 plus de SIM Subsidie. Daarnáást is er een 
voorziening voor onderhoud, dat bestemd is voor de noodzakelijke renovatie tbv brandveiligheid 
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van Paslaan 9. We zullen vanaf boekjaar 2019 een nog duidelijker onderhoudsplan vragen aan 
de taakgroep Onderhoud en deze nog duidelijker opnemen in het jaarplan 2019 
 
Vorig jaar was er (samengevat) de aanbeveling om duidelijkheid te geven wat de jaarlijkse 
kosten per gemeentelid zoal zijn betreffende de huishouding van Menorah. Huidige en nieuwe 
leden wisten dit niet, er was geen informatie over. Het bestuur reageerde (samengevat): 
hierover meer openheid geven is goed, maar we willen niet teveel kaders. We zullen bij 
informatie voor nieuwe leden iets opnemen over financiën van de gemeente en de zegen om 
hieraan bij te dragen. We gaan ervan uit dat dit inmiddels structureel gebeurd. Voor de huidige 
leden volgt hierna informatie. Vanuit de mond van de penningmeester heeft de kascommissie 
opgetekend dat ongeveer 200 leden jaarlijks ong. 200.000 euro bijdragen aan de huishouding 
van Menorah. Enkele leden dragen nu substantieel heel veel bij, zodat daar een risico gelopen 
wordt. In artikel 5 van de Statuten staat over het lidmaatschap van Menorah o.a. dat leden 
"bereid zijn Menorah getrouw en regelmatig financieel te ondersteunen."   
Reactie bestuur: eens, geen verdere aanvullingen. 
 
Menorah wil tot nu toe functioneren binnen het verband van het kerkgenootschap "Verenigde 
Pinkster- en Evangeliegemeenten" (VPE). Onze gemeente draagt jaarlijks bij in de kosten die de 
VPE. In 2017 is gedurende een gemeentevergadering vrij indringend gesproken over de 
continuïteit hiervan. Aanleiding was de visie vanuit de VPE over een verplichte invulling van het 
oudste schap in deelnemende gemeenten. Het lijkt de kascommissie goed dat het bestuur 
binnenkort de leden bijpraat over de actuele situatie. 
Reactie bestuur: geen verdere aanvullingen. 

 
 
 
Dit verslag is opgesteld door Chris Rijndorp en Goos Zeijl 
op 26 april 2017. 

 

 

Bijlage bij kascontrole: ingevulde checklist 
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 Checklist van de boekencontrole 2017  

 kascommissie Evangelische Zendingsgemeente Menorah (EZGM)  

1.1 

Controleer of de afschriften van alle bank-, giro- , deposito’s en 

spaarrekeningen aanwezig zijn   JA 

   

1.2 

Als de EZGM waardepapieren heeft, zoals obligaties of aandelen bezit, 

controleer dan  n.v.t. 

 

de opgave van de bank per 31 december met de waarde zoals die vermeld 

is op de balans. n.v.t. 

1.3 Zijn er opgenomen en/of uitgegeven leningen? NEE 

 

Controleer dan aan de hand van de overeenkomsten of rente en aflossing 

conform   

 de afgesproken condities betaald en/of ontvangen zijn.  n.v.t. 

 Is er twijfel met betrekking tot de mogelijkheid van terugbetaling?                                        n.v.t. 

1.4 

Controleer of begin- en eindsaldi (1 jan. resp. per 31 dec.) van alle 

rekeningen   

 correct overgenomen zijn op de balans.    JA 

 23725,63 Rabo 37477,37 ING totaal €61203,00 en  €107425 spaartegoeden  
2. Hoeveel bedraagt het contante geld (kassaldo) per 31 dec.?  € 0,00 

   
3 Voor een behoorlijke controle doet u er goed aan alle mutaties boven een   

 bepaald bedrag te controleren ( de mutaties op rekening en de kasmutaties).   
3.1 Boven welk bedrag hebt u alle mutaties gecontroleerd?    
3.2 De overige (kleinere) posten dient u steekproefsgewijs te controleren > 500 

3.3 Zijn van alle gecontroleerde posten de boekingsstukken aanwezig? JA 

 Indien er geen boekingsstuk aanwezig is, blijkt de juistheid van de post dan   

 

voldoende uit de omschrijving op het rekeningafschriften en aan wie betaald 

is?             JA  

 Zijn de facturen door de juiste tekenbevoegde ondertekend en op de juiste   

 taakgroep geboekt JA 

4 Zijn er gescheiden administraties voor bepaalde activiteiten  

 die gelden ontvangen? Voorbeeld: cursussen,   NEE 

4.1 Welke (sub)administraties zijn niet door u gecontroleerd en waarom niet ?   n.v.t. 

4.2 

Controleer of de vanuit de ene administratie overgeboekte bedragen 

aansluiten   

  bij de ontvangsten in de andere administratie n.v.t. 

   
5 Vul het beginkapitaal (eigen vermogen) per 1 jan. in   € 126.775,00 

5.1 Vul het positieve of negatieve saldo van de inkomsten en uitgaven in:   € 11.366,00 

5.2 Vul de mutaties in de reserves in:   n.v.t. 

5.3 Vul het eindkapitaal (eigen vermogen) per 31 dec. in:   € 138.142,00 
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5.4 Controleer vervolgens of beginkapitaal plus/minus resultaat en reserves  

 gelijk is aan het eindkapitaal.     JA 

   

6 

Komen er in de administratie overlopende posten voor (vooruit betaald of 

nog  

 te betalen, c.q. vooruit ontvangen of nog te ontvangen)   JA 

6.1 

Controleer de juistheid van deze overlopende posten aan de hand van 

nota’s,   

 facturen of boekingen.  T.w. €1275 en €1448   JA 

6.2 Controleer of het totaal van vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen   

 

opgenomen zijn in de activa op de balans.  

Voorschot €  en borg €     JA 

 opgenomen zijn in de passiva op de balans.  

   
7 Vraag concreet of er nog verplichtingen en/of vorderingen zijn die niet uit de Gevraagd 

 

balans blijken (geen toezeggingen, afspraken, claims, betwiste vorderingen 

en    

 onderhands uitgegeven en opgenomen leningen)?  NEE 

 Zo ja: Zijn deze verplichtingen of vorderingen bekend bij het bestuur en   

 waaruit blijkt dit  n.v.t. 

7.1 Is dit gemeld aan de ledenvergadering? n.v.t. 

   

8 

Ruimte voor opmerkingen bij bovengenoemde vragen of voor opmerkingen in het 

algemeen.  

 Vermeld voor de opmerking het nummer van de vraag.  

   
 
 


