
 

 

  

JAARVERSLAG 
 

Het jaarverslag van de Evangelische Gemeente Harderwijk dient ter 

verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid over boekjaar 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INHOUDSOPGAVE 

 

Inhoud 

Evangelische Gemeente Harderwijk _____________________________________________________________________________ 1 

Financieel overzicht ______________________________________________________________________________________________ 3 

Toelichting bij Financieel Overzicht _____________________________________________________________________________ 4 

 



EVANGELISCHE GEMEENTE HARDERWIJK 

Pagina 1 

Evangelische Gemeente Harderwijk 

ALGEMENE GEGEVENS 

Evangelische Gemeente Harderwijk 

 

Bezoekadres: 

Diensten elke zondag, aanvang 10:00 uur 

CBS Willem Alexanderschool 

Veldkamp 33 

3843 BG  Harderwijk 

 

Postadres: 

Veldkamp 33 

3843 BG  Harderwijk 

 

Overige contactgegeven: 

e-mail: info@evangelischegemeente.org 

website: www.evangelischegemeente.org 

 

Rekeningnummer: 

NL46 RABO 0130 4825 60 

 

Inschrijving Kamer van Koophandel: 

51099721 
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DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 

De Evangelische Gemeente Harderwijk is een kerkgenootschap. De gemeente is ongeveer 40 jaar 

geleden ontstaan toen een groep christenen samenkwam om naar God te zoeken en Hem te 

dienen. Daaruit groeide langzaam een gemeente. 

 

De gemeente heeft tot doel: 

 mensen te brengen tot het geloof in en toewijding aan Jezus Christus; 

 mensen tot een geloofsgemeenschap te vormen om God te eren en elkaar te dienen en op te bouwen; 

 een getuige in de wereld te zijn van Gods liefde, genade en kracht. 

 

De gemeente probeert haar doel te bereiken door de volgende activiteiten: 

 het houden van erediensten; 

 het geven van bijbelonderwijs; 

 het houden van gebedssamenkomsten; 

 het laten functioneren van huiskringen die gericht zijn op gezamenlijke Bijbelstudie, onderling 

contact en het verlenen van pastorale zorg; 

 het doen van evangelisatieactiviteiten; 

 het uitzenden en ondersteunen van zendingswerkers; 

 het verlenen van pastorale zorg en diaconale hulp; 

 het onderhouden van contacten met andere christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties; 

 andere wettige, passende middelen. 

ORGANISATIE 

De gemeente wordt geleid door een team van oudsten en diakenen. Samen vormen zij de Raad. 

Daarnaast zijn er voor allerlei taken bv. muziek of kinderwerk, taakgroepleiders. Verder zijn er 

kringleiders, die de doordeweekse huiskringen leiden. 

 

De gemeente kiest bewust niet voor e e n vaste voorganger, maar voor een leiderschapsteam waarin 

leiders met diverse kwaliteiten functioneren en elkaar aanvullen. Oudsten en diakenen hebben elk een 

eigen takenpakket. Besluitvorming gebeurt altijd in overleg en in consensus. 

 

De Raad wordt gevorm door: 

Bea Hobrink (diaken) 

Evelien Simon (diaken) 

Cor van Stralen (diaken) 

BELONINGSBELEID 

Binnen de Evangelische Gemeente Harderwijk is er voor gekozen om geen beloning uit te keren voor de 

werkzaamheden die door leden en/of de Raad worden uitgevoerd. 
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Financieel overzicht 

De Evangelische Gemeente Harderwijk (EGH) is een ANBI goedgekeurde stichting. Giften aan de stichting 
zijn belasting aftrekbaar voor de gever. Het jaarverslag 2015 is een verantwoording van de inkomsten en 
uitgaven van de gemeente met als resultante het financie le resultaat van de gemeente over 2015.  

 

De inkomsten, van de Evangelische Gemeente Harderwijk bestaat uit giften, collectes, intrest en subsidie. 
De uitgaven bestaan uit de financiering van de activiteiten van de gemeente. Voor boekjaar 2015 is het 
resultaat € 154,63 positief. 

RESULTATENREKENING 

De resultatenrekening wordt gepresenteerd voor zowel het boekjaar 2014 als voor het boekjaar 2015. 
Hiermee wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van het resultaat. De resultatenrekening is gebaseerd 
op de winst- en verliesrekening van de Evangelische Gemeente Harderwijk. 

RESULTATENREKENING 

OMSCHRIJVING INKOMSTEN 2014 INKOMSTEN 2015 

Inkomsten  €  38.242,68  € 40.306,57 

   

OMSCHRIJVING UITGAVEN 2014 UITGAVEN 2015 

Zending  €  14.518,33  € 17.990,00 

Evangelisatie  €  1.388,08  €  634,09 

Kerkdiensten  €  9.896,02  €  6.682,42 

Gemeenteactiviteiten  €  1.156,61  €  1.547,50 

Facilitair  €  10.911,20  € 10.906,16 

Overige kosten  €  1.182,30  €  2.391,77 

   

OMSCHRIJVING REULTAAT 2014 RESULTAAT 2015 

Resultaat -/- € 809,86  €  154,63 
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Toelichting bij Financieel Overzicht 

Het boekjaar 2015 is met een klein positief saldo afgesloten. Als belangrijkste oorzaak kan worden 
benoemd, dat de uitgaven iets zijn achtergebleven bij de door de Raad opgestelde begroting voor het 
boekjaar 2015, groot € 40.750,-.  

 

De gemeente streeft als doel na om de jaarlijkse uitgaven gelijk te laten zijn aan de jaarlijkse inkomsten. 
Indien de inkomsten van de gemeente veel ruimer zijn dan de uitgaven dan behoudt de penningmeester 
in overleg met de Raad zich het recht voor om budgetuitbreiding toe te staan. Budgetuitbreiding wordt 
slechts toegestaan nadat hiervoor een onderbouwd verzoek is ingediend bij de penningmeester en het 
verzoek vervolgens is goedgekeurd door de Raad. 

 

Dit jaarverslag is onder verantwoording van de penningmeester, Cor van Stralen opgesteld. Het 
jaarverslag is door de Raad vastgesteld en is ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente tijdens de 
gemeentevergadering van 20 april 2016. Na een mondelinge toelichting op het jaarverslag door de 
penningmeester is het jaarverslag 2015 door de gemeente goedgekeurd. 


