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Het bestuur heeft zich ook in het coronajaar 2020 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 en nog meer doelen. 
 
In 2020 liep alles anders. Er is voornamelijk tijd besteed aan het in gereedheid 
brengen van de zaal voor online diensten door de coronapandemie.  Dankzij gulle 
giften van de leden kon een livestream opgezet worden, zodat we toch diensten 
konden verzorgen. 
De verbouwingen zijn op een wat lager pitje gezet. In 2021 hopen we dat weer op 
te pakken met onder andere een plan van aanpak voor de verzakkingen van de 
muur. De vrees was eerst dat dit tot een enorme kostenpost zou leiden, maar het 
lijkt erop dat dit meevalt. Daar hoort u in de loop van 2022 meer over. 
 
Als we kijken naar de financiën zien we dat de inkomsten van de vereniging met 
bijna € 30.000 zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat laat zien dat 2019 in 
dat opzicht een tussenjaar was met lagere opbrengsten en uitgaven. De inkomsten 
uit 2020 liggen meer in lijn met 2018.  De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door 
de hogere opbrengst voor bijzondere doelen. Anderzijds zijn er giften van in totaal 
ruim € 10.000 euro binnengekomen voor de livestream.  De uitgaven waren dit jaar 
lager dan de inkomsten. Per 31-12-2020 is de reserve dan ook met € 10.060 
gestegen. Dit is te verklaren door enerzijds hogere inkomsten uit verhuur en girale 
giften en natuurlijk de giften voor de livestream. Anderzijds zijn er natuurlijk ook de 
uitgaven voor de livestream die zijn terug te vinden in het financieel overzicht 
onder een apart kopje, maar ook in de post klein onderhoud. De kosten voor het 
samenkomen zijn gedaald doordat er natuurlijk minder samenkomsten waren. 
Kortom, alles is anders en dat is terug te zien in de cijfers. Ondanks dat hebben 
we toch wat kunnen sparen en zijn we niet in de rode cijfers beland. 
 
De algemene collectes plus de opbrengsten uit verhuur voor medegebruik van het 
gebouw waren € 31.624.   
 
In het jaar 2020 is een bedrag van €50.510 uitgegeven aan de doelstellingen van 
de vereniging, te weten evangelisatie, ondersteuning, specifieke doelen en 
jeugdwerk, ten opzichte van € 33.497 in 2019. Meer informatie hierover staat in de 
bijlage. 
 
 
Ook in dit jaar hebben we gewoon opgepakt wat ons te doen stond en geprobeerd 
er het beste van te maken. Helaas kon de ALV in 2020 niet gehouden worden in 
verband met de beperkingen van het samenkomen. We schrijven dit in het najaar 
van 2021, we kunnen dus zeggen dat ook in 2021 nog geen ALV is belegd. We 
gaan er vanuit dat in 2022 weer een ledenvergadering belegd gaat worden waarin 
we op een enigszins normale manier verslag kunnen doen van 2021. 
 
T. Hartemink, voorzitter 
 
 
P. Hellendoorn, secretaris 
 
 
M. Hellendoorn, penningmeester 


