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Van de oudsten
Ook het jaar 2021 droeg nog het stempel van covidvirus. Lockdowns en regels omtrent
samenkomen wisselden elkaar in snel tempo af. Cijfers met betrekking tot
ziekenhuisopnames en ic-bezetting kleurden weer lange tijd de nieuwsberichten. Een
onnatuurlijke afstand van 1,5 meter bleef het nieuwe normaal. In al deze onzekerheid en
met al deze veranderingen wisten we ons verbonden met Hem, de “Onveranderlijke”.
Die verbondenheid met Hem was er tijdens de avonden dat de nieuwe connectgroepen
konden samenkomen, tijdens de bidstonden - live of via Zoom -, tijdens de
samenkomsten op zondag, tijdens het opstarten van nieuwe activiteiten bij het kinderen jongerenwerk, tijdens de spaarzame ontmoetingen van de JvV, tijdens de
schoonmaak- en klusavonden, tijdens de oefenavonden van het aanbiddingsteam en
tijdens de vergadermomenten van het leiderschapsteam. Tijdens al die momenten dat
we met vallen en opstaan toch doorgingen, werden we steeds vooruitgeholpen en werd
Jesaja 46:4 werkelijkheid: ‘Uw leven lang zal Ik uw God zijn. Ook al wordt uw haar grijs
van ouderdom, Ik maakte u en Ik zal voor u zorgen. Ik zal u vooruithelpen en uw redder
zijn.’
Zo zegenden we twee nieuwe diakenen in, leerden we elkaar als leiderschapsteam
beter kennen en konden we samen het reilen en zeilen in Menorah vormgeven. Doordat
in de loop van de tijd minder organisatorische taken bij de oudsten terecht kwamen,
ontstond er steeds meer ruimte om bezig te zijn met geestelijke zaken.
De “Onveranderlijke” zal ons ook dit jaar weer vooruithelpen en onze Redder zijn. Ook
als er grote onzekerheden zijn vanwege geopolitieke en economische veranderingen.
De zekerheid dat Hij erbij is, geeft kracht om door te gaan, om aan de slag te gaan met
alle plannen voor 2022. In de verschillende programma’s (Diensten & Events, Kids &
Youth, Zorg & Ondersteuning, Connect & Vorming, Missionair, en Facilitair) is door alle
teams nagedacht over dit jaar en zijn plannen opgesteld die inmiddels tot uitvoering
worden gebracht. Er zijn zelfs in 2022 alweer nieuwe plannen gemaakt om nog dit jaar
mee te starten!
Zo gaan we verder en zullen we met elkaar 2022 inkleuren, vanuit verbondenheid met
Hem en met elkaar.

Organisatie
In 2021 hebben we weer veel geïnvesteerd om de in 2020 geïntroduceerde nieuwe
organisatiestructuur ook echt als organisme tot leven te brengen. Immers, ook in een
lichaam houden pezen en spieren alles bij elkaar. Er is hard gewerkt om vacatures te
vervullen en ook om de teams echt als teams te laten samenwerken. Niet omdat we
geloven dat een “harkje van verantwoordelijkheden” zaligmakend is, maar omdat een
heldere structuur zorgt dat we elkaar makkelijk vinden. Zoals alles in Gods Koninkrijk
verlangen we ernaar onze verantwoordelijkheden met hoge kwaliteit uit te voeren.
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Op de foto’s in dit verslag is goed zichtbaar dat een gemeente uit vele ‘handen’ bestaat
die hun talenten inzetten in Gods Koninkrijk. Dit verslag is daar een klein, waarschijnlijk
onvolledig verslag van.

Missionair
In maart 2021 is door de leden ingestemd met een nieuwe Diaken Missionair en niet
lang daarna is ook de vacature voor teamleider Zending ingevuld. Zij hebben
kennisgemaakt met de zendelingen en zendingswerkers aangehaald en door middel
van Zoom-overleggen is de samenwerking verder uitgediept. Diezelfde zendelingen
zagen zich in 2021 geregeld voor de nodige uitdagingen geplaatst. God heeft voorzien
in vele noden. Mede dankzij de financiële steun van Menorah. Ook kon er af en toe door
een zendeling worden aangehaakt bij een dienst, het digitale karakter via de livestream
heeft daar zeker aan bijgedragen.
Door ziekte en beperkingen heeft het evangelisatiewerk in Apeldoorn grotendeels
stilgelegen, hoewel er in de eerste helft van 2021 nog af en toe gelegenheid voor was.
De banden met het Evangelisatie Overleg Apeldoorn (EOA) zijn in 2021 aangetrokken
en in oktober deden we mee met de ‘Kerkproeverij’. Actieve reclame op social media
trok enkele bezoekers naar Menorah.
Inloophuis ‘t Buurtpalet is een interkerkelijk buurtcentrum, gestart vanuit onze gemeente,
waar iedereen uit de wijk Orden en omgeving van harte welkom is voor een kop koffie of
thee, een luisterend oor, een (warme) maaltijd, creativiteit, Nederlandse les, voor het
doen van een spelletje, voor een goed gesprek, gebed, of een gezellig praatje.
Gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, Nederlanders en Medelanders komen er
samen om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en elkaar te helpen.
Er is hard gewerkt om zoveel mogelijk van de activiteiten in 2021 te laten doorgaan, al
zorgden de vele covidbeperkingen voor de nodige uitdagingen. Hierdoor zijn toch de
nodige teleurstellingen te verwerken geweest.
Een mooi succes in 2021 is de komst van een professionele pottenbakkersoven, die kon
worden aangeschaft met subsidie van de gemeente Apeldoorn. ’t Buurtpalet was ook in
2021 weer de satellietlocatie, waar op zondagmorgen de dienst via een beamer kon
worden bijgewoond.
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Diensten & Events
In 2021 moesten we veel langer dan gehoopt en gewenst nog rekening houden met het
covidvirus. Gelukkig was er al in 2020 geïnvesteerd in streamkwaliteit, wat in 2021 het
hele jaar zijn vruchten heeft afgeworpen. Deze grote ontwikkeling zou er niet kunnen zijn
zonder een goede samenwerking van techniek, apparaten en mensen die ze bedienen.
De livestream is sinds november 2021 achter de login gegaan, om de druk van een
openbare stream op het
zingen, spreken en
handelen ín de diensten te
verkleinen. In totaal
werden onze 53 streams
meer dan 12.300 keer
bekeken, wat 4.200 uur
kijktijd opleverde! Een
team van 14
gemeenteleden zorgde
elke zondag voor de
beamer, de camera’s en
de stream. In drie
klusdagen zijn onder
andere lampen vernieuwd
en een nieuwe camera
aangesloten.
Gelukkig konden we bijna
alle zondagen wél bij
elkaar komen, zij het wel
met de nodige
beperkingen. Een aantal
keren veranderden de
regels en moesten we
even wennen aan het aantal toegestane tickets, de regels rond het koffiedrinken of de
mondkapjesregels.
Het koffieteam heeft een aantal zondagen niet of beperkt de gebruikelijke gastvrijheid
kunnen bieden, maar gelukkig zijn inmiddels alle beperkingen opgeheven. In totaal 17
gemeenteleden zijn actief binnen dit team, dat zondagochtenden al vanaf 08.00 in de
weer is. Tijdens de covidperiode werd er per zondag zo’n 10 liter koffie gedronken,
inmiddels is dat gestegen naar 20 liter en we hopen snel de 30 liter met liefde en
aandacht uit te mogen schenken.
Een hoogtepunt in het gemeenteleven in 2021 was in maart de tweede buitendag op het
terrein bij ‘t Buurtpalet, die in plaats van het geplande gemeenteweekend werd
georganiseerd. Samen volleyballen, bijpraten, F1 kijken, sporten en genieten van de zon
en volop genieten van al het meegebrachte eten brachten ons dichter bij elkaar.
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Kids ...
De aanstelling van een parttime coördinator Kinderwerk per 1 maart 2021 was een
mooie stap op weg naar meer (bege-)leiding voor deze belangrijke doelgroep. In 2021
namen we helaas afscheid van de filmpjes van Reni en Heiko na een geweldige reeks
waarin ze jong en oud meenamen in hun bijzondere (geloofs-) reizen.
Wij zijn dit jaar begonnen met een nieuw programma voor alle kindergroepen, genaamd
'Bijbel Basics'. Het mooie aan deze methode is dat er per les/thema voor elke groep een
passend programma bij zit. Daardoor kunnen we in het hele kinderwerk dezelfde
thema's / Bijbelboeken behandelen, wat veel eenheid geeft binnen het kinderwerk en
wat ook de mogelijkheid biedt om de gemeente mee te nemen in de dingen waar we
mee bezig zijn.
We zijn ook gestart met ‘speelochtenden’ om ouders en kinderen de mogelijkheid te
bieden samen naar de dienst te gaan, ondanks dat er geen ‘kinderdienst’ is. Dit is
uiteraard een noodoplossing, maar biedt ook heel mooie ontwikkelingen: ouders en
tieners die hier samen inspringen, waardoor er tegelijkertijd veel meer verbondenheid
gevoeld wordt met wat in het kinderwerk gebeurt.
Het kinderwerk telt 5 groepen: de Benjamingroep: van 0-3 jaar, de Samuëlgroep: 3 jaar
t/m groep 2 van de basisschool, de Discipelengroep: groep 3-4, de Judagroep: groep 56 en de Rubengroep: groep 7-8. Verdeeld over deze groepen hebben we eind 2021
ongeveer 45 kinderen en 15 personen leiding.
Alle kinderruimtes hebben afgelopen zomer een heel mooie upgrade gekregen. Hier is
heel erg hard gewerkt om met beperkte uitgaven toch een enorme verandering en
verbetering aan te brengen in de kinderruimtes en met succes!!
De Samuelruimte had van alle ruimtes wel de grootste opknapbeurt nodig, daar zijn we
afgelopen jaar mee gestart en we hopen dat in 2022 helemaal af te ronden!

... & Youth
We hebben weer een enerverend jaar achter de rug met onze tieners. In 2021 zijn we
gestart met een tienerclub van 12-15 jaar: Teen Upstairs, afgekort TU. We zijn heel blij
dat we hierbij een leiderschapsteam hebben kunnen vinden. TU komt om de week met
de tieners bij elkaar waarin gezelligheid en goede gesprekken over Bijbels relevante
thema’s of maatschappelijk relevante thema’s centraal staan. Het is nog even wennen
en zoeken met een nieuw leiderschapsteam en relaties die worden opgebouwd met de
tieners, maar dat gaat goed komen. Wat we graag zouden willen is één keer in de vier
weken een vervangende zondagochtenddienst voor de tieners van 12-15 jaar, omdat de
overgang van het kinderwerk naar de zondagse ochtenddienst best groot is en lang niet
altijd aansluit voor jonge tieners. Hiervoor zijn we nog op zoek naar leiding.
Naast TU hebben we The Lounge voor tieners van 16-20 jaar. We zijn heel blij dat The
Lounge begin 2021 het leiderschapsteam heeft kunnen uitbreiden. Met The Lounge
komen we om de week op zondagavond samen. We eten samen, spelen spelletjes en
tafeltennissen en hebben goede gesprekken over het geloof en relevante thema’s zoals
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seksualiteit. Voor deze twee tienerclubs hebben we momenteel genoeg leiding en daar
zijn we dankbaar voor.
2021 was een jaar waarin we toch nog best veel online meetings hebben gehad, wat
veel van de leiding en de tieners vroeg. We kunnen desondanks terugkijken op een
mooi jaar waarin we dat heel goed hebben opgepakt met creatieve zoom meetings en
leuke online spellen. Er was ook zeker ruimte voor vragen over hoe het nou echt met je
gaat, want voor de tieners is de coronatijd echt heel pittig geweest. Daarnaast waren er
ook momenten en mogelijkheden om ‘real live’ (fysiek) samen te komen in The Lounge
(de ruimte in de achterbouw, boven het podium). We zijn samen naar Simply Jesus
geweest in Zwolle. We hebben een heel leuke jaarafsluiting gehad waarin de
verfballetjes elkaar om de oren vlogen. En wij hebben rond kerst een persoonlijk pakket
met wat lekkers bij alle tieners thuisgebracht met vervolgens een online escape room
met een lekkere pizza erbij! Al met al een heel mooi jaar, waarin we Gods hand hebben
gezien. We vragen uw gebed voor de tieners die aan het ontdekken zijn wie ze zelf zijn
en wie Jezus voor hen wil betekenen.

Zorg & Ondersteuning
Het team van Zorg & Ondersteuning wil op pastoraal en praktisch vlak mensen op een
koninklijke manier ondersteunen. Binnen Menorah onderscheiden we drie gebieden van
zorg.
1 Nazorg (tijdens of na de dienst)
2 Pastorale zorg
3 Ondersteuning (praktische hulp)
1 Nazorg. De nazorg tijdens of na de dienst houdt een kortdurend contact in met een
luisterend oor en een mogelijkheid tot gebed. Dit kan fysiek of via de nazorgtelefoon
plaatsvinden. Door beide mogelijkheden hebben mensen een plek waar zij met hun
vragen terecht kunnen. Na de dienst in Menorah wordt er redelijk veel gebruik gemaakt
van nazorg. Dit was in de corona-lockdown-periode beduidend minder vaak het geval.
Van de nazorgtelefoon wordt niet heel veel gebruik gemaakt, maar we vinden het
belangrijk dat de mogelijkheid er is.
2 Pastorale zorg. Dit betreft een langduriger contact en bestaat uit een reeks van
afspraken tussen een tweetal pastorale werkers (een vast koppel) en de confident
(degene die hulp vraagt). Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 200 pastorale, (dus)
vertrouwelijke gesprekken geweest, waaronder ongeveer 7 intakegesprekken met
hulpvragers. We mochten getuige zijn van een aantal mooie doorbraken en positieve
wendingen in situaties. Voor dit team zijn we op zoek naar een diaken-Zorg en een
teamleider-Zorg.
In juni 2021 is een studiedag georganiseerd voor het team van ’t Buurtpalet; tevens was
deze dag een teambuildingsdag/toerustingsdag voor het nazorg- en pastorale team.
Een wens die we al langer hebben is vorm te geven aan kinderpastoraat.
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3 Ondersteuning. Ondersteuning betreft een team dat praktische hulp biedt aan
hulpvragers. Dit team functioneert tot heden een beetje op persoonlijke titel/aanvraag.
Het is de bedoeling dit wat méér te structureren, daarom zijn we op zoek naar een
teamleider Ondersteuning. In 2021 hebben we één concrete aanvraag gehad voor
financiële ondersteuning en diverse aanvragen van praktische hulp.
Gemeente-zijn doe je samen; zonder de ander ben je niet compleet.
Soms heb je hulp nodig bij het zoeken naar
puzzelstukjes die verloren zijn gegaan.
Oog voor de ander
verruimt je blik.

Connect & Vorming
In 2021 zijn we bezig geweest met het verder ontwikkelen van connectgroepen.
Naast de connectgroepen binnen het cluster connect&geloof hebben we het cluster
connect&beleef in het leven geroepen. Hier is met veel enthousiasme een
communicatieplan voor gemaakt en we hebben de nieuwe mogelijkheden
geïntroduceerd door middel van een filmpje, podiummomenten, een ansichtkaart met
digitale speurtocht, een nieuw logo, etc. Er zijn in 2021 al veel leuke connectgroepen
opgericht. Helaas konden niet alle connectgroepen van start gaan als gevolg van de
coronamaatregelen. Maar wat in het vat zit…
Ook hebben we nieuwe dimensies toegevoegd aan Vorming. Naast de studies zoals
deze voorheen in het studiehuis werden gehouden, zijn over één en hetzelfde thema (de
Kolossenzenbrief) studies voor een plenaire avond gemaakt, podcasts opgenomen,
studiemateriaal gemaakt en verdiepingsopdrachten om thuis of als connectgroep te
doen. Daarnaast is de studie achteraf terug te zien via YouTube. Vooral de podcasts
bleken een groot succes!
De discipelschapscursus is i.v.m. de corona-avondklok voortgezet via Zoom. Mooi om te
zien dat de lessen op deze wijze toch door konden gaan. Gelukkig heeft de groep de
cursus wel fysiek met elkaar kunnen afronden.

7

De Jeugd van Vroeger (de
JvV) heeft elkaar in 2021 ook
maar beperkt kunnen
ontmoeten. Door de
contactbrief die periodiek door
de leiding van de JvV werd
opgesteld en rondgestuurd en
het telefonische contact kon
desalniettemin het contact en
de verbondenheid op een
mooie manier worden
behouden. Toen bleek dat het
kerstdiner niet door kon gaan,
zijn er mooie
verrassingspakketjes gemaakt
voor alle leden van de JvV.
De bibliotheek heeft ook niet
stil gezeten! Deze was bijna
altijd open na de dienst op
zondag en zo nodig werden
boeken zelfs thuisbezorgd.
Ook in 2021 was er voortdurend aandacht voor het vernieuwen van het assortiment,
werd er aangesloten bij de thema’s waar we in de gemeente mee bezig waren en lagen
er na de dienst boeken op tafel over het thema waarover was gepreekt.
Op zondag 31 januari kreeg de bibliotheek haar mooie ‘koninklijke’ kast, vol met boeken
die ontspannen, opbouwen en
bemoedigen door Hem Die Leven
geeft! Een prachtige kast, die ook
een passende aanwinst is voor het
interieur van de Bovenzaal, zeker
nadat ook de vloer vakkundig ter
hand genomen werd.
Afgelopen jaar werd door de
diverse bezoekteams aandacht en
tijd gegeven aan mensen die dit
nodig hadden en er zijn bezoekjes
gebracht aan jonge gezinnen. We
zijn heel dankbaar dat we, ondanks
alle coronamaatregelen, mensen
hebben kunnen ontmoeten en
bemoedigen. In 2022 hopen we wat
meer structuur aan te gaan
brengen in alles rondom het bezoek. Want ook als het (tijdelijk) niet mogelijk is om de
diensten te bezoeken ben je een belangrijk onderdeel van Menorah.
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Hierboven zijn wellicht niet alle activiteiten die hebben plaatsgevonden genoemd, maar
ze geven wel een indruk van de diversiteit van ons dynamische programma in het
afgelopen jaar. Elkaar ontmoeten en ons verdiepen in geloof heeft centraal gestaan!

Facilitair
Naast de grootschalige renovatie van bovenzaal en voorgevel zijn er in 2021
voornamelijk diverse kleinere zaken aangepakt, zoals elektra en techniek. Hoogtepunt
was misschien wel de plaatsing van het verlichte logo op de voorgevel, een mooi staaltje
vakmanschap en planning. We willen ook in dit jaarverslag alle betrokkenen bij het
beheer en onderhoud
van ons pand enorm
bedanken. Want
hoewel een gemeente
niet bestaat uit steen en
hout, hebben we graag
een pand dat gastvrij en
koninklijk overkomt, in
lijn met onze visie.
Na jaren leegstand
hebben we sinds maart
2021 weer een huurder
voor Paslaan 9
gevonden in de vorm
van Stichting DTZ
Apeldoorn.
Na een flinke renovatie
van Paslaan 9 is DTZ in
het voorjaar van 2021
verhuisd (vanuit het
kantoor in Paslaan 11)
naar de eigen,
vernieuwde
kantoorruimte in nr.9.
Het Communicatieteam
heeft achter de schermen veel geïnvesteerd in het vertalen van de organisatiestructuur
naar een goed werkende website. Het doel van onze website is immers dat zowel
geïnteresseerden als gemeenteleden over een communicatiemiddel kunnen beschikken
waarmee zij – eenvoudig en overzichtelijk – kunnen vinden wat ze zoeken. Het harde
werk aan de website betaalt zich inmiddels duidelijk uit, ook ondersteund door de
tweewekelijkse digitale Nieuwsbrief.
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Staat van Baten en Lasten en Balans incl. Toelichting
BATEN LASTEN MENORAH

2018 A

2019 A

2020 A

2021 A

2021BUDGET

Vgl. met B

BATEN

197.174

197.566

205.921

224.646

208.500

16.146

LASTEN

-206.055

-227.473

-246.972

-195.682

-208.397

12.715

Verschil

-8.881

-29.908

-41.052

28.965

103

28.862

Baten: We zijn heel dankbaar dat de baten t.o.v. 2020 gestegen zijn met ca. € 19.000,
en dit in een periode waarin veel gemeenten inkomsten zien teruglopen. Dit stemt tot
grote dankbaarheid, ook met het oog op de goede discussies die sinds 2020 zijn
gevoerd over de noodzaak tot hogere baten. De extra aandacht voor o.a. een gastvrij
gebouw en kinderwerk vragen namelijk wel de nodige financiële investeringen. Gelukkig
konden we in 2021 de parkeerplekken goed verhuren, waardoor de totale baten
uitkwamen op ca. € 225.000; ruim € 16.000 meer dan begroot.
De Lasten zijn ingedeeld zoals ook de organisatiestructuur is opgebouwd, dus naar
Teams (zie overzicht op pagina 13). Hier volgt een korte toelichting op enkele
belangrijke posten:
• De zendelingen hebben hun toegezegde bijdragen ontvangen. Door minder
activiteiten in ‘t Buurtpalet vallen de kosten Missionair ruim € 2.000 lager uit. De
bijdragen per zendeling zijn als volgt:
Zending H. Bolli
Zending fam. F. Eijgenraam
Zending fam. M. de Jonge
Zending J. van der Kraan
Zending fam. M. Eijgenraam
Zending J. Smoorenburg
Zending fam. E. Spruyt
Zending A. Lammers
Zending H. Schoorstra

•

•
•
•
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Bijdrage 2021
€
1.896
€
9.156
€
7.584
€
8.844
€
8.844
€
1.896
€
6.120
€
3.792
€
3.000
€
51.132

De kosten voor Hospitality zijn hard gestegen na 2020. Dat is een goed teken,
want het betekent meer gastvrije kopjes koffie na of voor de dienst! De kosten
voor streamtechniek waren wat lager dan gepland. De vooraf niet geplande
buitendag en kerstpresentjes kostten ca. €1.300, een heel waardevolle
investering in gemeentezijn.
De kinderwerkkosten stegen door het aanstellen van een kinderwerkcoördinator
voor 4 uur per week, maar die kosten zijn lager dan aangenomen in het budget.
Er zijn weinig kosten gedeclareerd voor pastorale activiteiten (Zorg).
De uitgaven voor Beheer en Onderhoud waren na de grote investeringen van
2020 weer op het niveau van de jaren 2019 en 2018, wat nog altijd best fors is
vergeleken met eerdere jaren, zoals blijkt uit de grafiek. Hoewel we blij zijn met

wat er mogelijk is, staan er ook nog grotere zaken te wachten, zoals bijvoorbeeld
renovatieplannen van diverse ruimten, plannen voor ventilatie of
verduurzamingsmaatregelen. Met de fors stijgende energiekosten 1 lijkt dit
overigens geen overbodige luxe.

•

We zien in 2021 hogere financieringskosten door toegenomen kosten voor
salarisadministratie, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en bankkosten.
De giften via de GIVT-app lagen in
Giften via GIVT Kosten inhouding
2021 wat lager dan in 2020,
2018
2.312
8,0%
veroorzaakt door meer
2019
8.857
6,4%
bankoverschrijvingen en meer fysieke
2020
11.837
6,1%
kerkbezoeken.
2021

7.326

6,1%

Speciale collectes en dankoffers

Naast de verantwoorde baten zijn er ook speciale collectes gehouden, waarvan de
opbrengst geoormerkt is voor een bepaalde bestemming. Dit betrof:
Collecte voor Buurtpalet
Collecte voor nieuwe traplift
Dankoffer 2020 (in 2021 ontvangen)
Dankoffer 2021 (in 2021 ontvangen)
Collecten uit kinderwerk
Eindtotaal

Som van Bedrag Nog op balans
1.486
1.411
2.766
4.789
4.789
56
56
10.508
4.845

Een verdere uitsplitsing van het verloop van de dankoffers is als volgt:

We houden voor 2022 inmiddels rekening met ca €15.000 hogere energiekosten, misschien minder door
overheidsmaatregelen. Dit komt nog boven op de kosten in het Budget 2022.

1
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Dankoffer 2020
€
12.086
2.766
€
€
14.851
€
-4.851
€
-10.000
€

Stand begin van jaar
Binnengekomen 2021
Totaal binnengekomen
Besteed aan multimediateam
Besteed aan zending
Totaal saldo

Dankoffer 2021
€
4.789
€

4.789
€
nog niet besteed

Toelichting

Na de forse tekorten in 2018-2020 van in totaal € 80.000, zijn we dankbaar dat we het
jaar door de gestegen baten en lagere kosten konden afsluiten met een positief saldo
van ca. € 29.000. Hierdoor steeg het vermogen naar € 87.000, wat ongeveer
overeenkomt met het banksaldo van in totaal € 94.000. Verder kennen we nog een
uitgegeven lening aan ‘t Buurtpalet van € 22.000, naast schulden van ca. €25.000. Deze
verplichtingen betreffen voornamelijk in opdracht gegeven groot onderhoud (ca.
€19.000), dat nog niet was betaald op de balansdatum. Verder bedraagt het saldo van
het diaconaal fonds € 3.400; dit fonds wordt beheerd door de diaken Zorg.
Balans Evangelische Zendingsgemeente Menorah
Activa
31-12-2021
Langlopende leningen (uitgegeven geld)
Lening St SOM (Buurtpalet
€
22.190
Kortlopende posten
Overlopende posten (actief)
Totaal

€
€

22.190

31-12-2020

€

€
€

22.190

306
22.496

Passiva
Vermogen:
Buffervermogen

31-12-2021
€

50.000

31-12-2020

€

50.000

Algemene reserve

€

8.302

€

49.354

Resultaat lopend jaar

€

28.965

€

-41.052

Totale vrije reserves
Totaal

€
€

37.266
87.266

€
€

8.302
58.302

3.528
3.528

Langlopende verplichtingen:
Diaconaal fonds
Vooruitontvangen SIM Subsidie
Totaal

€

3.403

€

3.403

€
€
€

Liquide middelen:
Banktegoeden
Spaarrek tegoeden
Totaal

€
€
€

88.891
5.110
94.001

€
€
€

46.360
5.110
51.470

Kortlopende verplichtingen:
Dankoffer/ Kindercollecten
Groot onderhoud in opdracht
Overlopende posten (passief)
Totaal

€
€
€
€

4.845
18.708
1.968
25.521

€
€
€
€

12.086
50
12.136

Totaal activa

€ 116.191

€

73.966

Totaal passiva

€ 116.191

€

73.966

Hierna: Staat van Baten en Lasten 2021, inclusief cijfers 2018-2020 en Budget 2021.
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BATEN
Giften
Collecten
Verhuur
Rente
Sleutelgeld en Parkeren
Evenementen (netto)
Subtotaal Baten
LASTEN

Zendelingen
Extra zending
Evangelisatie
Buurtpalet
Subtotaal Missionair

2018 A
157.712
12.735
20.172
11
6.545
197.174
2018 A

2019 A
167.866
15.068
10.531
5
3.163
933
197.566
2019 A

2020 A
179.356
13.683
9.420
5
3.658
-201
205.921
2020 A

2021 A

2021BUDGET

189.848
12.787
15.446
6.565

180.000
15.000
11.000
2.500

224.646

208.500

16.146

2021BUDGET

Vgl. met B

-51.000

-132

2021 A

-57.616
-1.020
-150
-8.369
-67.154

-51.132
-273
-6.586
-57.991

-51.132
-265
-100
-4.701
-56.198

-4.034
-113
-3.386

-3.210
-1.174
-4.199

-697
-4.506
-482
-3.632

-3.194
-10.727

-4.688
-13.271

-1.417
-10.734

-1.855
-1.210
-1.043
-3.766
-1.317
-3.348
-12.539

Kinderwerk (0-12)
TU/ BeYouth
The Lounge
Subtotaal Kids & Youth

-1.806
-999
-2.129
-4.935

-2.789
-182
-2.582
-5.552

-2.358
-48
-1.465
-3.871

-4.938
-364
-1.395
-6.697

Zorg (tm 2021: incl JvV)
Subtotaal Zorg & Ondersteuning

-2.674
-2.674

-1.525
-1.525

-303
-303

-154
-154

-1.000
-1.000

-176

-289

-800
-1.000
-100
-1.900

Connectgroepen
Jeugd van Vroeger
Training & Vorming
Bibliotheek
Subtotaal Connect & Vorming

4.446
4.065

-265

-7.500
-58.500
-800
-2.500
-1.000
-3.900

-100
2.799
2.302
-1.055
1.290
-43
134
-1.317

-2.847
-11.047

-1.492

-10.000

5.062

-3.000
-13.000

1.605

-501

-364
6.303
846
846

-1.069
-15
-1.260

-2.074
-240
-2.604

-94
-700
-794

-413
-584
-369
-153
-1.518

Huisvesting & Beheer
Onderhoud gebouwen
Communicatie
Financiën
Secretariaat
Subtotaal Facilitair

-26.398
-35.494
-1.371
-1.482
-8.721
-73.466

-30.725
-51.631
-3.744
-1.964
-6.085
-94.149

-25.164
-91.470
-3.101
-2.168
-8.520
-130.424

-22.682
-40.653
-1.655
-2.777
-5.904
-73.671

-28.000
-40.000
-1.750
-1.600
-5.500
-76.850

Vergoeding oudsten & LT
Subtotaal

-43.843
-43.843

-42.918
-42.918

-42.556
-42.556

-44.904
-44.904

-46.000
-46.000

1.096

-300
-340

-300
-300

-300
-300

-100
-100

100

-206.055
-8.881

-227.473
-29.908

-246.972
-41.052

Healing Rooms+Open huis
Subtotaal Extern
Totaal lasten
RESULTAAT
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-

9.848
-2.213

-

-60.312
-868
-360
-7.271
-68.812

Aanbiddingsteam
Multimediateam
Spec diensten & Gem.weekend
Sprekers
Events
Hospitality
Subtotaal Diensten & Events

Vgl. met B

-195.682
28.965

-413

-208.397
103

631
-53
382
5.318
-653
95
-1.177
-404
3.179
1.096

100

12.715
28.862

Verslag auditcommissie 2021
Datum:

12-04-2022

Op dinsdag 12 april hebben we een controle uitgevoerd op de jaarrekening en de verslaglegging van de
jaarcijfers 2021 van de Evangelische Zendingsgemeente Menorah.
*Punten van aandacht n.a.v. de controle:
1.Compactheid jaarverslag en jaarrekening
De jaarrekening wordt erg “compact’’ gevonden, zaken die gemist worden zijn:
*Bij Missionair worden in het jaarverslag drie mensen/echtparen genoemd die zich inzetten op het vlak
van zending, het zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat zij geen financiële ondersteuning krijgen.
*Een overzicht van zendelingen die juist wel een bijdrage ontvangen van de gemeente.
*Uitleg over het totaal en de besteding van het dankoffer 2020.
*Uitleg over het dankoffer 2021 (besteding en benoemen van het nog te ontvangen deel in 2022).
*Nader inzicht in de genoemde cijfers, aan de auditcommissie zou een nadere detaillering opgeleverd
kunnen worden. Als voorbeeld wordt genoemd dat de vergoeding van oudsten & LT in 2021 schijnbaar
lager is dan in 2020.
Dit blijkt een misboeking van de ontvangen teruggave van de energiebelasting te zijn.
*Het ontbreken van een paragraaf ‘’financieel perspectief”. Naast het jaarplan zijn er ontwikkelingen die
nu gezien worden en die in dit jaarverslag genoemd kunnen worden (bijv. energiekosten).
Het financieel beleid wordt in de getoonde verslaglegging niet weergegeven, dit is wel nuttig voor een
goed overzicht van het financiële reilen en zeilen.
2.Hoe wordt omgegaan met budgetoverschrijdingen?
De budgethouder is verantwoordelijk voor het toegewezen budget van een team.
Getoond wordt een lijst met budgethouders en ‘’achtervangers’’. De budgethouder beheert het budget
(opgemerkt wordt dat niet de betaalfunctionaris dat doet). Overschrijdingen worden besproken met de
programmaleider waar de teamleider onder valt en zo nodig wordt overleg gepleegd met het bestuur. Er
zijn geen bijzonderheden in 2021 waargenomen.
3.Transparantie
De afhandeling van de collectes wordt positief ervaren. Ontvangen kasgeld wordt met 2 personen geteld
waarbij een telstrook (bonnetje) wordt opgemaakt en getekend door beide tellers.
De telstrook/het bonnetje gaat naar de boekhouder die het getelde bedrag boekt bij collectes.
Na storting bij de bank wordt het gestorte bedrag eveneens geboekt bij collectes, het saldo van
ontvangen en gestort moet op nul uitkomen en dat is zo over 2021.
4.Banksaldo
We hebben gecontroleerd en kunnen bevestigen dat de weergave van de bedragen in het financieel
verslag kloppen met de gegevens die we op de peildata van de bankafschriften kunnen zien.
5.Steekproeven
Op een paar posten is inhoudelijk navraag gedaan, wat houden ze in en waar komen de kosten vandaan.
Hierin werd steeds adequaat en snel geantwoord, waaruit nogmaals blijkt dat de boekhouding zeer
volledig, transparant en goed te herleiden is.
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6.Declaratieformulier
Opgemerkt wordt dat invulling van het declaratieformulier en het toevoegen van bonnetjes niet voor
iedereen eenvoudig is. Diaken facilitair zal navraag doen bij teamleiders naar ervaringen met het
declaratieformulier en zo nodig zaken toelichten en/of verbeteren.
Graag willen we het financiële team bedanken voor hun inzet op deze avond.
De huidige opzet en uitvoering komen degelijk over. Gezien wordt dat het heel wat tijd vergt om alles zo
secuur uit te voeren. Chapeau!
Was getekend, auditcommissie

Reactie leiderschapsteam op Auditverslag

We waarderen de geïnvesteerde tijd en het positief-kritisch onderzoek van de
auditcommissie zeer. Op de punten 1 en 6 gaan we hier nog in, omdat de andere
punten geen directe opvolging vroegen.
1. Het Jaarverslag 2021 is nog uitgebreid en waar nodig gecorrigeerd t.o.v. de
eerste versie. We zullen aan de door de auditcommissie genoemde punten
voortaan wat meer aandacht geven. Het financieel beleid is een ‘levend’
document dat in beheer is bij het Finance team. Op verzoek is dit document in te
zien, maar het lijkt ons te veel van het goede om het standaard op te nemen in
het Jaarverslag. Ook de toekomstverwachting is aan bod gekomen in het
jaarplan/budgetproces, en waar nodig aangevuld is het aangevuld in dit
jaarverslag. We zullen voor volgend jaar de auditcommissie nog wat
uitgebreidere cijfers geven ter voorbereiding.
6. We zullen in 2022 indien nodig dit proces nog wat vereenvoudigen.
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