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Bestuursverslag 2017
Het bestuur heeft zich in het verenigingsjaar 2017 weer mogen inzetten voor het
beheer van het gebouw aan de Bruijnstraat 16 en voor het kiezen van de doelen
voor het ondersteunen van evangelisatiewerkzaamheden in binnen- en buitenland,
het ondersteunen van behoeftigen in binnen- en buitenland.
Ons onderhoudsteam ofwel de Technische Commissie heeft ook in 2017 door
gebuffeld, met hulp van diverse gemeenteleden om de crècheruimte ingrijpend te
vernieuwen. Ook dank aan het interieurteam. Het resultaat is een heel mooie
ruimte die we voor meerdere doeleinden kunnen gebruiken, crèches, kringen,
bidstonden, wijkvergaderingen. Niet te vergeten, ook de mooie kastruimte die is
gecreëerd in het trapgat, zodoende is er weer voldoende kastruimte voor de
voorraden en schoonmaakspullen. Voor de brandveiligheid hebben we alle
voorzieningen op orde, de brandweer heeft zijn goedkeuring gegeven. In de zaal
zijn we alweer gewend geraakt aan de mooie wandpanelen, het kruis, het podium,
allemaal tot stand gekomen in 2017. Ook zijn we eindelijk voorzien van snel
internet. We hebben daarmee aan de ons gestelde doelen voldaan. Voor de kliko
wordt naar wel een goede oplossing gezocht.
We willen iedereen die afgelopen jaar heeft meegeholpen aan de verbouwingen
hartelijk bedanken voor hun inzet en tijd.
Als we kijken naar de financiën zien we dat de inkomsten van de vereniging met
bijna € 10.000 zijn gedaald., voornamelijk doordat de giften zijn gedaald. Dit komt
deels doordat in 2016 een extra verzoek om giften was gedaan voor de
verbouwingen en in 2017 niet. Het betekent dat als dit zo blijft, we jaarlijks alleen
genoeg giften ontvangen om de reguliere kosten te dekken, niet voor
verbouwingen.
De uitgaven waren ook dit jaar door de verbouwing groter dan de inkomsten. De
algemene reserve is hiermee gedaald tot een niveau waarmee we alleen
onvoorziene kosten kunnen dekken, zoals reparatiekosten of vervangingskosten.
Voor 2018 willen we wel een aantal zaken in de keuken en aan de achterkant van
het gebouw aanpakken. Dat gaan we pas doen als er genoeg geld
binnengekomen is.
In het jaar 2017 is een bedrag van € 72.500 uitgegeven aan de doelstellingen van
de vereniging, te weten evangelisatie, ondersteuning, specifieke doelen en
jeugdwerk, ten opzichte van € 73.500 (afgerond) in 2016. Dit wordt nader
verklaard in de bijlage “collecteverslag 2017”.
Ook in 2017 zijn er nieuwe bezoekers bij New Life gekomen. Zij kunnen op
vrijwillige basis lid worden van de Vereniging ‘New Life’ Rotterdam. Vraag hiervoor
om een Formulier bij een van de bestuursleden. Maandbijdrage voor kosten

exploitatie en de kosten voor het samenkomen zijn op vrijwillige basis en worden
eens per jaar tijdens de ALV als indicatie voorgesteld.
Wij hebben ook in 2017 met veel plezier onze werkzaamheden als bestuur
uitgevoerd, we zijn blij dat we al drie jaar achtereen grote veranderingen aan het
gebouw mochten en konden realiseren en dat daarmee alles weer fris oogt en
naar wij hopen voor jarenlang weer bij de tijd is. Voor wat betreft de
bestuurssamenstelling is per 2017 Patrizia Hellendoorn onze secretaris. In 2018
treedt de voorzitter af en is herkiesbaar. In volgende jaren treedt telkens 1 of 2
bestuursleden formeel af.
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