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1. BESTUURSVERSLAG

27-02-2017 - 3

1.1

Algemeen

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
De Vereniging is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer
40479145.
De statutaire naam van de Vereniging luidt: OP WEG MET DE ANDER en is statutair gevestigd te Utrecht.
De rechtsvorm is de vorm van een stichting.
1.1.2 Omschrijving van de doelstelling
De Vereniging is de Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een
beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren
van Enigheid.
Uitgangspunten
Leven met een handicap kan heel moeilijk zijn. In de Bijbel lezen we dat Jezus oog had voor iedereen,
in het bijzonder het kleine, het verachte, de zwakke, de hulpbehoevende.
Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (Joh. 9:1). En Hij leert ons dat in Zijn
gemeente elk lid even nodig is. “Ja veeleer, de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te
zijn, die zijn nodig”. (1 Kor. 12: 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de
gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Daarom willen we samen een (h)echte
Christelijke Gemeente zijn!
Doel en missie
De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in
de gemeente en in de maatschappij.
Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.
Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk,
inkomen, wonen en welzijn.
1.1.3 Samenstelling van het bestuur
Voorzitter
2e voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

: Ds. P. Vernooij
: Ds. G.H. Vlijm
: Mevrouw G. Hoevenaren
: De heer A.H. van ‘t Zelfde
: Mevrouw M.L.M. Schellinger - Verkamman
: Mevrouw R. Rijersen van Buuren - Gorter
: Mevrouw H.H.J. Vink-van der Klift

Stafmedewerker

: Mevrouw J.D. Wolvers-ten Hove
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1.1.4 Statutenwijziging
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
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1.2

Activiteitenverslag

1.2.1 Activiteiten van financieel belang
De vereniging Op weg met de ander mag terugzien op een mooi verenigings- en jubileumjaar. Wij zijn
de Heere dankbaar dat we ook dit jaar weer voor mensen met een beperking actief mochten zijn.
Jubileum
Het jaar 2016 stond in het teken van het 35-jarig jubileum van onze vereniging. Tijdens de
jaarvergadering op 20 april besteedden we hieraan aandacht door middel van een minisymposium in
Putten. Ook hielden we tijdens het jubileumjaar drie concerten verspreid over het land.
Bestuurszaken
In 2016 is het bestuur vier keer bij elkaar geweest. Er waren veel zaken die de aandacht van het bestuur
vroegen. Het bestuur is in 2016 uitgebreid met de komst van mevrouw C. G. J. Reijersen van BuurenGorter uit Montfoort.
Maatschappelijke ontwikkelingen
In 2015 zijn door de invoering van de Participatiewet grote veranderingen in de zorg doorgevoerd.
Mensen die jaren daarvoor huishoudelijke hulp ontvingen, kregen ook het afgelopen jaar minder hulp.
Hierdoor kwamen meer zorgtaken bij mantelzorgers terecht.
Positief is dat door de invoering van de Participatiewet er nieuwe vormen van samenwerking tussen
zorgleveranciers ontstaan. Hierdoor worden mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt meer
maatschappelijk betrokken. Op weg met de ander is betrokken bij het opzetten van een winkeltje en
werkatelier in dagactiviteitencentrum Oranjehof in Elspeet.
Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en van financiële tegemoetkomingen.
Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, komt er steeds
minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen
één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Matthéüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen
van ons vragen.
Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Die geven hen een andere kijk op
de prestatiedrang en het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen
kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar het motto van de vereniging
”Koester het kwetsbare”.
Contactblad
De uitgave van het contactblad is een belangrijk middel voor de presentatie van onze vereniging. Niet
alleen is het een informatieblad voor onze leden, waarin activiteiten worden aangekondigd en in woord
en beeld verslag wordt gedaan van deze activiteiten. Ook biedt het orgaan informatie voor mensen met
beperkingen en hun familieleden.
Het blad trekt nieuwe lezers aan. Door de ledenwerfactie hebben we de neerwaartse curve kunnen
stoppen. Op dit moment hebben we in totaal 1420 leden en donateurs.
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Op weg met de ander-woonvoorzieningen
Onze vereniging heeft sinds 1995 een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Philadelphia Zorg. De
woonvoorzieningen waarmee wij een samenwerkingsverband hebben zijn:
”BenThuis” in Benthuizen
”De Handpalm” in Bleskensgraaf
”De Regenboog” in Brakel
”De Haar” in Huizen
”Tricolore” in Krimpen aan den IJssel
”De Kievit” in Sliedrecht
”Het Tuinhuis” in Woudenberg.
Twee keer per jaar vergadert ons verenigingsbestuur met de raad van bestuur van Philadelphia Zorg.
Daarnaast overlegt onze stafmedewerker regelmatig met de locatiemanagers van de
woonvoorzieningen. Ook was er in september een overleg met de stichting en de identiteitsbesturen
van de woonvoorzieningen.
De vereniging ondersteunt een ouderinitiatief in IJsselmuiden. Op dit moment staan dertien
belangstellenden op de wachtlijst. Ook wordt er een stichtingsbestuur samengesteld.
Regelmatig worden er aan de vereniging vragen gesteld over wonen en/of logeren voor mensen met
een beperking. Ook is er grote behoefte aan identiteitsgebonden zorg voor mensen met een
meervoudige beperking en gedragsproblemen.
Wonderlijk gemaakt Speciaal, voor seksuele vorming speciale doelgroepen
Op 4 oktober is de methode ”Wonderlijk gemaakt Speciaal” gepresenteerd. Verschillende
gereformeerde en reformatorische belangenbehartigers (dit Koningskind, Helpende Handen, Op weg
met de ander), scholen en zorginstellingen hebben samen met Driestar educatief een methode voor
seksuele vorming van speciale doelgroepen gemaakt. De stafmedewerker maakte deel uit de
klankbordgroep.
Begeleiders van jeugdigen of volwassenen met een verstandelijke beperking (kalenderleeftijd 4 jaar tot
en met de volwassenheid) krijgen door deze methode ondersteuning via passende materialen en
training. Zo kunnen zij in vertrouwen en in aansluiting op de ontwikkelingsmogelijkheden de jeugdigen
begeleiden bij thema’s en gedrag rond seksualiteit, relaties en weerbaarheid. In de methode is de Bijbel
het richtsnoer. Het materiaal is bedoeld voor begeleiders en leerkrachten uit brede christelijke kring.
Er is een start gemaakt met het schrijven van materiaal voor ouders. Dat is een vereenvoudigde versie
van ”Wonderlijk gemaakt Speciaal” zij in de thuissituatie kunnen gebruiken.
Dovencommissie
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP), de Reformatorische Omroep (RO) en de vereniging Op weg met
de ander heeft het afgelopen jaar zeven dovendiensten uitgezonden. Op dit moment is er voor dove
mensen geen aanbod van kerkdiensten via internet of televisie. Daarom hebben het IDP, de RO en Op
weg met de ander besloten deze service aan te bieden.
Het komende jaar zullen er, verspreid over het jaar, acht dovendiensten worden uitgezonden. Deze
zullen niet alleen worden getolkt in de ondersteunende gebarentaal, wat tot nu toe het geval was,
maar ook in de Nederlandse Gebarentaal.
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Bijeenkomsten
De vereniging heeft in 2016 de volgende bijeenkomsten gehouden:
Op 11 en 18 februari werden er twee toerustingsavonden over de Wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO) en over de Wet langdurige zorg (WLZ) belegd, een in HardinxveldGiessendam en een in Hoevelaken. Spreker op de avond was: Jeanine Braal-Pols,
beleidsmedewerker en coördinator Dorpsteam van de gemeente Renswoude.
In Hardinxveld- Giessendam gaf ook Barbera de Ruijter van Stichting MEE informatie over de WLZ.
Op 3 maart werd in Apeldoorn samen met Helpende Handen een gezamenlijke bijeenkomst
gehouden voor ouders van kinderen met gedragsproblemen. Dit keer ging het over de vp-kloof. Van
een vp-kloof is sprake wanneer de verbale intelligentie (m.b.t. woordgebruik en
redeneringsvermogen) veel hoger is dan de performale intelligentie (m.b.t. handelen en het komen
tot handelen).
Deze bijeenkomsten over de vp-kloof waren er ook op 16 maart in Moerkapelle en 7 april in
’s-Gravenpolder. Spreekster was ervaringsdeskundige Joline van den Ende.
Op 2 april was er in Amersfoort een studiedag over ”Relaties en autisme” van het platform Autisme
in de kerk.
Dit keer waren wij het congresbureau. We verwerkten de inschrijvingen via de website en regelden
ook de locatie en standhouders. De organisatie is goed verlopen. De dag was voor velen bijzonder
en bemoedigend; voor enkelen juist confronterend. Er is grote behoefte aan dit soort
bijeenkomsten: er waren 220 mensen aanwezig.
Op 9 april werd de jaarlijkse jongerendag in Zegveld gehouden.
Het thema van deze dag, die samen met Helpende Handen was belegd, was ”Leren leven met
verlies” Spreekster was Laurina de Visser, schrijfster van het boek ”Niets aan de hand toch? Leven
met verlies”. Er waren 25 mensen aanwezig.
Op 16 april verzorgde de stafmedewerker op de instructiedag van de vakantieweken Voor Elkaar
van de Hervormd-Gereformeerde vrouwenbond een workshop over omgaan met seksuele
gevoelens.
Op 20 april werd, gekoppeld aan de jaarvergadering, in Putten een minisymposium gehouden met
als thema: ”Wat dementie met je doet”. Spreker van de eerste lezing was mevrouw Lenie de Jong,
zorgmanager psychogeriatrie in verpleeghuis Salem te Ridderkerk. Zij stond stil bij de vragen wat
dementie is, welke gevolgen dit heeft voor de patiënt en zijn omgeving en hoe de omgeving contact
met de dementerende kan maken. De tweede lezing stond in het teken van pastorale zorg voor
mensen met Alzheimer. Ds. L. de Wit, predikant in Putten, ging in op de pastorale kant en koppelde
dit aan zijn eigen ervaringen met deze doelgroep. Aansluitend had er een door ds. P. Vernooij
geleid forumgesprek plaats. Het symposium werd goed bezocht.
De jaarlijkse familiedag werd op 21 mei gehouden op woon-zorgcomplex De Hartenberg in
Wekerom. Deze dag werd door 120 mensen bezocht. Ds. G. Lugthart uit Gouderak verzorgde de
Bijbelvertelling met als thema ”Alles wordt nieuw!” Voor ouders en belangstellenden was er
’s middags een lezing over het thema ”Mantelzorg, over kracht en kwetsbaarheid in de
mantelzorg”. De spreekster was Jeanette Donken, thuishulpconsulent bij de Nederlandse
Patiënten Vereniging.
De bezoekers met een verstandelijke beperking en hun broer(s) en zus(sen) konden kiezen uit een
gespreksgroep, knutselgroep, sportgroep en een oppas-/snoezelgroep.
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Op 17 september werd het eerste jubileumconcert in de Sionskerk te Krimpen aan den IJssel
gehouden. Ds. H. Schipaanboord uit Waddinxveen vertelde Het Bijbelverhaal. Het gemengd koor
Asaf uit Moerkapelle en het gelegenheidskoortje van de club Op weg met de ander traden op. De
bijeenkomst werd begeleid door Jan Peter Teeuw (organist) en Evert van de Hoef speelde solo op
zijn mondharmonica.
Het tweede concert had plaats op 1 oktober in de Grote Kerk in Tholen. Ds. M. A. Post uit
Stavenisse vertelde het Bijbelverhaal. De Gemengde Zangvereniging Immanuel uit Tholen en de
Bijbelclub Sien zongen voor ons. Tjaco van der Weerd begeleidde op het orgel en Evert van de Hoef
speelde opnieuw solo op zijn mondharmonica.
Het slotconcert werd op 15 oktober gehouden in de hervormde Bethabara-kerk in Voorthuizen. De
bijbelvertelling werd gedaan door ds. H. Markus uit Putten. Het Reformatorische kinderkoor en het
kleuterkoor Zanglust uit Barneveld zongen onder leiding van Ton Burgering. Ook hier begeleidde
Tjaco van der Weerd op het orgel en speelde Evert van de Hoef solo op zijn mondharmonica.
Op 4 oktober werd in Gouda de methode voor seksuele opvoeding ”Wonderlijk gemaakt Speciaal”
gepresenteerd aan leerkrachten die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs en begeleiders van
woonvoorzieningen.
Op 27 oktober werd door de contactgroepen Gedragsproblemen en Autisme een bijeenkomst in
Apeldoorn belegd. De contactgroepen zijn van Helpende Handen in samenwerking met Op weg met
de ander. Het thema was: ”Een bijzondere broer of zus”. Spreker op deze avond was drs. Karin
Harsevoort-Zoer, GZ psycholoog bij Karakter. Op deze avond werd via de methode Brainblocks
uitgelegd hoe mensen met autisme met prikkels omgaan. Dit thema werd herhaald op 1 november
in Moerkapelle en 24 november in ’s Gravenpolder met als spreekster Corrie Westdorp-Bolier,
GZ-psycholoog bij Eleos.
Op 24 november mocht de stafmedewerker op uitnodiging van de werkgroep Op weg met de ander
in Nieuw-Lekkerland iets te vertellen het onderwerp ”Onbegrip in je naaste omgeving”. Deze
bijeenkomst was bestemd voor moeders van kinderen met autisme.
Op 1 december was er in Bleskensgraaf een themabijeenkomst van Philadelphia en Op weg met de
ander. Deze bijeenkomst was voor de stichtingsbesturen en medewerkers van de
woonvoorzieningen met de identiteit van Op weg met de ander binnen Philadelphia. Op deze avond
waren als sprekers uitgenodigd: Nico van der Voet namens Op weg met de ander en
gedragsdeskundige Chris den Besten namens Philadelphia. Centraal stond het begeleid ontdekkend
leren. De avond werd goed bezocht en als positief ervaren.
Commissie Gelijke Zorg
Er is een begin gemaakt met het ontwikkelen van de derde Bijbelstudie door Arianne Karman.
Daarnaast is de commissie gestart met een opzet voor een brochure over dementie. In deze
brochure worden handreikingen gegeven aan mantelzorgers, ambtsdragers en gemeenteleden
binnen de christelijke gemeente.
Landelijk bureau
Het landelijk bureau maakte ook in het afgelopen jaar gebruik van de administratieve
ondersteuning van het Hervormd Bondsbureau.
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Commissies en werkgroepen
De vereniging is in diverse landelijke commissies en werkgroepen vertegenwoordigd. Ook op
plaatselijk en regionaal niveau worden diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan
onder andere clubmiddagen, aangepaste kerkdiensten, lotgenotencontactgroepen en bezoekwerk.
Vele vrijwilligers zijn hierbij, soms wekelijks, betrokken.
Ten slotte
In 2017 willen het bestuur en de stafmedewerker verder gaan met het belangrijke werk voor de
medemens met een beperking. Wij hebben daarbij –naast uw en jouw gebed– de steun van leden,
donateurs en diaconieën nodig. We danken de Heere voor de kracht en de wijsheid die Hij ons
schonk om het werk voor de vereniging te doen.
Namens het bestuur,

Ds. P. Vernooij
Voorzitter
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2. JAARREKENING 2016

27-02-2017 - 11

2.1

Balans per 31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventaris

2.5.1
1.174

845

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en activa

2.5.2

1.255

498

Liquide middelen

2.5.3

247.031

269.350

249.460

270.693

31-12-2016

31-12-2015

€

€

Totaal activa

PASSIVA

Reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

2.5.4
2.5.5

2.5.6

235.587
-

256.380
-

235.587
---------------

256.380
---------------

4.629
9.244

6.842
7.471

13.873
--------------249.460

14.313
--------------270.693
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2.2

Staat van baten en lasten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

19.066
82.577
767
1.495
3.506

22.000
72.500
2.000
1.000
3.800

19.822
81.496
799
913
4.495

107.411

101.300

107.525

21.349
98.191
3.969
1.534
3.161

19.600
99.850
7.000
6.550
3.000

22.165
97.506
7.100
4.521
4.059

Totaal lasten

128.204

136.000

135.351

Resultaat (tekort/overschot)

-20.793

-34.700

-27.826

BATEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Financiële baten

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4

Totaal baten

LASTEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Bestuurskosten

2.3

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.5

Resultaatbestemming
Realisatie
2016
€

Realisatie
2015
€

Resultaatbestemming reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

-20.793
-

-7.826
-20.000

Totaal

-20.793

-27.826
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2.4

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

2.4.1

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn 640 voor Organisatie-zonder-winststreven van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
2.4.2

Vergelijkende cijfers

De cijfers over 2015 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk te
maken.
Grondslagen van waardering
2.4.3

Algemene grondslagen van waardering

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde
kostprijs.
2.4.4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs. Op activa wordt
afgeschreven naar de verwachte levensduur en rekening houdend met een eventuele residuwaarde. De
afschrijvingen bedragen:
Computers
2.4.5

25%

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
2.4.6

Reserves en fondsen

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel.
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Grondslagen van resultaatbepaling
2.4.7

Algemene grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
2.4

Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg)

2.4.8

Baten

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten worden
verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.
2.4.9

Lasten

Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bestedingen.
2.4.10 Personeelsbeloning
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd zijn,
in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten.
Voor het pensioen geldt een toegezegde bijdrage regeling. De toegezegde bijdragen worden afgedragen
aan de pensioenverzekeraar op basis van het pensioencontract.
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2.5

Toelichting op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
2.5.1

Materiële vaste activa
2016

2015

€

€

Inventaris
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Mutaties boekjaar
Investeringen
Afschrijvingen

Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.675
-830

1.675
-415

845

1.260

940
-611

-415

329

-415

2.615
-1.441

1.675
-830

1.174

845

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende
jaarlijkse afschrijvingspercentages.
Computers

25%
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2.5

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

408
1.847
-1.000

288
1.210
-1.000

1.255

498

Kas
ASN ideaal 960665927
ING giro 2248764
ING spaar 2248764-2
ING bonusspaar 2248764-3
Klimdeposito
Moneyou 557659078
RABO bedrijfsspaarrekening 3153763429
RABO vereniging 337586748

225
23.207
809
137
23.000
75.000
100.746
23.514
393

90
20.030
671
137
49.236
75.000
100.258
23.403
525

Saldo per 31 december

247.031

269.350

VLOTTENDE ACTIVA
2.5.2

Overige vorderingen en activa

Te vorderen rente
Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren
Saldo per 31 december

2.5.3

Liquide middelen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.5

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

PASSIVA
2.5.4

Continuïteitsreserve

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

256.380
-20.793

264.206
-7.826

Saldo per 31 december

235.587

256.380

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatbestemming

-

20.000
-20.000

Saldo per 31 december

-

-

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s op
korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst aan
verplichtingen kan worden voldaan. De noodzakelijk geachte omvang
van de continuïteitsreserve bedraagt € 200.000. De grondslag hiervoor
bedraagt 150% van de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie.
2.5.5

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald en is gevormd
uit een in 2013 ontvangen legaat.
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2.5.6

Toelichting op de balans (vervolg)
2016

2015

€

€

Overige kortlopende schulden

Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Af te dragen pensioenpremie
Nog te betalen overige schulden

1.967
5.669
1.158
450

1.656
5.669
146

Saldo per 31 december

9.244

7.471

2.5.8

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen
Met stichting Hervormd Bondsbureau is per 1 januari 2012 een huurovereenkomst afgesloten voor de
kantoorruimte aan de Beatrixstraat 20a te Nijkerk. De huurovereenkomst heeft de duur van 5 jaar.
Daarna vind stilzwijgende verlenging plaats voor telkens een periode van 5 jaar. De huurprijs bedraagt
€ 5.601 per jaar inclusief bijkomende kosten.
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2.6

Toelichting op de baten en lasten
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Abonnementsgelden

19.066

22.000

19.822

Kosten blad (drukwerk/mailing)
Redactiekosten blad

14.925
6.424

2.6.1

Verenigingsblad

21.349

2.6.2

14.199
7.966
19.600

22.165

Landelijk bureau

Giften individuele leden
Giften kerkelijke instanties
Nalatenschappen
Overige baten

5.523
70.238
6.816
82.577

Personeelskosten
Uitvoeringskosten

6.076
65.695
3.000
6.725
72.500

60.564
37.627
98.191

81.496

61.454
36.052
99.850

97.506

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het
boekjaar 2016 bedroeg 0,89 (2015: 0,89).
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2.6.3

Toelichting op de baten en lasten (vervolg)
Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

€

€

€

Bijeenkomsten

Vergaderingen algemeen
Baten familiedag

215
552
767

Kosten vergaderingen
Kosten jongerendag
Kosten familiedag
Kosten beurzen

2.6.4

2.000

1.000
1.045
1.924
-

799

1.436
478
1.776
3.410

3.969

7.000

7.100

3.506

3.800

4.495

Financiële baten

Rentebaten

2.6.5

132
667

Bestuurskosten

Reiskosten bestuur
Kosten beheer en administratie
Kosten betalingsverkeer

2.479
7
675
3.161

2.734
801
524
3.000

4.059
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Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Nijkerk, ____________ 2017.

Ds. P. Vernooij
Voorzitter

G. Hoevenaren
Secretaris

A.H. van ’t Zelfde
Penningmeester
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3. OVERIGE GEGEVENS
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BIJLAGE
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Begroting 2017
Begroting
2017

Realisatie
2016

Begroting
2016

€

€

€

22.000
74.500
1.000
2.500

19.066
82.577
767
1.495
3.506

22.000
72.500
2.000
1.000
3.800

100.000

107.411

101.300

20.000
99.750
7.000
5.000
3.000

21.349
98.191
3.969
1.534
3.161

19.600
99.850
7.000
6.550
3.000

Totaal lasten

134.750

128.204

136.000

Resultaat (tekort/overschot)

-34.750

-20.793

-34.700

BATEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Financiële baten
Totaal baten

LASTEN
Verenigingsblad
Landelijk bureau
Bijeenkomsten
Artikelen
Bestuurskosten
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