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Inleiding 
 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het missoniar project in Leidschenveen-Ypenburg in 2016 van start 
is gegaan. Na een gedegen voorbereiding was het eindelijk zover. Capaciteit en middelen werden ons 
gegeven. In hoofdstuk 1 en 2 kunt u kennisnemen van het verslag van het bestuur van de Stichting 
Groot Den Haag en van het kernteam van het missoniar project. 

In financieel opzicht zijn we in 2016 voortvarend van start gegaan met bijdrage van kerken, classis en 
deputaatschap maar zeer zeker ook van particulieren. We weten ons rijk gezegend! De financiële 
jaarrekening en de begroting 2017 vindt u in hoofdstuk 3 en 4. 

Mocht u na het lezen van dit Jaarverslag verder door willen praten of meer willen weten over het 
missoniar project in Leidschenveen-Ypenburg neemt u dan gerust contact op met één van de leden 
van het kernteam of van het bestuur van Stichting Groot Den Haag (zie de contactgegevens in de 
bijlage van dit Jaarverslag) 
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1. Jaarverslag van het bestuur 
 

Stichting Groot Den Haag 
Na een periode van voorbereiding is in het najaar van 2015 een start gemaakt met het missoniar 
project op Leidschenveen en Ypenburg. Daartoe is door de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den 
Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg en ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk (Groot Den Haag) de 
bestuurscommissie – Stichting Groot Den Haag – ingesteld.  

De kerken van Groot Den Haag hebben als lid van Stichting Groot Den Haag benoemd: 

• Roelina Smit (voorzitter en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk); 
• Leo Peereboom (penningmeester en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk); 
• Ellen Stoel (secretaris en lid van de GKv Monster); 
• Jasper Klapwijk (algemeen adjunct en lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen).  

Daarnaast zijn Peter Bakker (lid van de Pax Christi Kerk in Den Haag) en Marieke Veling (lid van de 
GKv Voorburg) algemeen lid van het bestuur van de Stichting. 

Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor de activiteiten die 
worden verricht aan of namens de Stichting. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in 
de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Doelstelling 
Stichting Groot Den Haag heeft ten doel het in stand houden van een centrum voor het uitvoeren 
van activiteiten gericht op de bevolking in Den Haag en omstreken op het gebied van evangelisatie, 
diaconale hulp en activiteiten ten behoeve van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag 
Centrum/ Scheveningen, Voorburg en ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk (Groot Den Haag) en eventueel 
participerende kerken van het reformatorisch platform in Den Haag en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord. 

Beleidsplan  
Groot Den Haag draagt gezamenlijk de (eind)verantwoordelijkheid voor het missoniar project in 
Leidschenveen/Ypenburg in inhoudelijke/theologische, juridische, organisatorische en financiële zin. 
Groot Den Haag is in formele zin daarop aanspreekbaar binnen het kerkverband van de 
Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), waaronder ook wordt begrepen de besteding van de financiële 
middelen die het kerkverband voor het missoniar project beschikbaar stelt.  

Groot Den Haag en voor zover mogelijk de roepende kerk (Gkv Den Haag Centrum/ Scheveningen) 
heeft deze taken en bevoegdheden aan de Stichting gedelegeerd. Daarmee is de Stichting 
verantwoordelijk voor het Missoniar project Leidschenveen-Ypenburg en het kernteam en vormt zij 
het ‘dagelijks bestuur’ van het project. De Stichting is verantwoordelijk ten aanzien van de uitvoering 
van het Missoniar project, de organisatie, de werkgeversrol jegens de leden in het kernteam, de 
financiën en de communicatie. De Stichting legt halfjaarlijks een jaarplan en verslag voor aan de GKv 
Groot Den Haag, het regionaal en landelijk kerkverband, en zorgt ervoor dat de communicatie 
richting alle participerende kerken actief wordt onderhouden.  
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Kernteam Missoniar project Leidschenveen-Ypenburg 
In samenwerking met de kerkenraden voor Groot Den Haag heeft de stichting in het najaar van 2015 
een procedure opgesteld ten behoeve van de werving en selectie van betaalde krachten voor het 
kernteam (1 fte): een missionair theoloog (0,6 fte), teamleider (0,2 fte) en communicatiedeskundige 
(0,2 fte). Conform deze procedure zijn functieprofielen opgesteld en de betreffende vacatures 
opengesteld. 

Ds. Arnout Francke heeft gesolliciteerd op de vacature van missionair theoloog. Een 
selectiecommissie van drie personen – waaronder een deskundige op het gebied van missionaire 
projecten – is tot de conclusie gekomen dat hij aan het functieprofiel voldoet. De Stichting heeft het 
advies van de selectiecommissie overgenomen en aan de kerkenraden van Groot Den Haag het 
voorstel voorgelegd om Gkv Den Haag Centrum/ Scheveningen te vragen een beroep uit te brengen. 
De drie kerkenraden hebben met dit voorstel ingestemd, waarna een beroepingstraject is gestart. Op 
3 maart 2016 heeft ds. A. Francke het beroep aangenomen. Op 19 mei 2016 is hij bevestigd als 
missionair theoloog van het missoniar project. Hij is verbonden conform artikel B15.4 van de 
Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 

Marjolijn Vreeken heeft gesolliciteerd op de vacature van teamleider. Een selectiecommissie van drie 
personen – waaronder een deskundige op het gebied van missionaire projecten – is tot de conclusie 
gekomen dat zij aan de functieprofiel voldoet. De stichting heeft het advies van de selectiecommissie 
overgenomen. Op 15 september 2016 is zij voor bepaalde tijd in dienst getreden van de stichting 
conform de CAO Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers. 

Ineke Kouwenberg heeft gesolliciteerd op de vacature van communicatiedeskundige. Een 
selectiecommissie van drie personen – waaronder een communicatiedeskundige – is tot de conclusie 
gekomen dat zij aan de functieprofiel voldoet. Zij is op freelance basis werkzaam voor de stichting. 

Frans Vonk is recent bereid gevonden op vrijwillige basis binnen het kernteam de functie van 
penningmeester te vervullen. Hij voert – in samenwerking en overleg met Leo Peereboom – de 
administratie van de financiën die direct verband houden met de activiteiten van het kernteam. 

Samenwerking Stichting en Kernteam 
De Stichting komt eens per vier/zes weken in smal of breed verband bijeen om de stand van zaken 
met betrekking tot het missoniar project en de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Daarbij is ook 
een lid van het kernteam aanwezig. Daarnaast zijn er ook regelmatig informele contacten tussen de 
leden van de stichting en het kernteam. 

Twee keer per jaar houden de stichting en het kernteam gezamenlijk een heidag. Daarbij ligt de focus 
op bespreking en afstemming van het lange termijn beleid ter zake van het missoniar project. 

Op zeer korte termijn zullen de eerste functioneringsgesprekken met Arnout en Marjolijn worden 
gehouden. De freelancewerkzaamheden van Ineke zullen met haar worden geëvalueerd. 

Organisatie & financiën Stichting 
Stichting Groot Den Haag staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27285925 
met als postadres Boksbergenlaan 37, 2548 RE te Den Haag. Stichting Groot Den Haag staat bij de 
belastingdienst ingeschreven onder RSIN/fiscaal nummer 816857416. 
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Stichting Groot Den Haag wordt deels geëxploiteerd door bijdragen uit het GKv Deputaatschap 
Aanvullende Steun Missionaire Projecten en GKv classis kerken van Zuid-Holland midden. Daarnaast 
is Stichting Groot Den Haag afhankelijk van giften van particulieren en of bedrijven. 

Contact 
De contactgegevens zijn: 
Stichting Groot Den Haag 
Boksbergenlaan 37 
2548 RE Den Haag 
KVK 27285925 
stichtinggrootdenhaag@gmail.com 
http://grootdenhaag.nl/stichtinggrootdenhaag-anbi/ 
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2. Jaarverslag van het kernteam 
 

Startdienst 
Op 29 mei is Arnout Francke bevestigd als theoloog verbonden aan het missoniar project 
Leidschenveen Ypenburg in een kerkdienst, georganiseerd door zijn zendende gemeente GKV 
Scheveningen, gehouden in de Bartholomeusparochie in Nootdorp. We hebben als kernteam de 
startdienst beleefd als een mooie uitzending met veel betrokken christenen om ons heen. Christenen 
uit de wijken stonden op en we zongen samen het gebed: Zegen ons op de plek waar wij nu staan. 
We voelen ons hierdoor gedragen.   

Altaaravonden  
Na de startdienst zijn er Altaaravonden georganiseerd: een plek in de wijk waar we een altaar 
bouwen en bidden voor de wijk. Deze zijn doorlopend eens in de 3 weken gehouden. We zien gebed 
als een belangrijk fundament onder het project. De Altaaravonden zijn heel wisselend bezocht door 
mensen uit verschillende kerkgenootschappen die samen voor de wijk willen bidden.  

Communicatie: Nieuwsbrief, website, facebook 
Bij de startdienst en ook op latere momenten kon ingetekend worden voor de nieuwsbrief. Er is 
regelmatig een nieuwsbrief rondgestuurd aan alle betrokkenen. Ook is er een (voorlopige) website 
en facebookpagina aangemaakt om richting de wijk informatie te kunnen geven over activiteiten.   

Luisteren 
Na de startdienst is het kernteam begonnen met luisteren. Hierin volgen we het trainingsprogramma 
van zowel PKN Pioniersplekken als International Church Plants, waar we als kernteam bij betrokken 
zijn. Arnout vertelde in de nieuwsbrief: "We zitten met het missionaire project in de beginfase. De 
luisterfase. Dat betekent niet dat ik stilzit, juist niet. Ik trek bijna dagelijks de wijk in om te praten met 
buurtwerkers van Leidschenveen en Ypenburg. Ik spreek jongerenwerkers, ouderenconsultenten, 
buurthuisvrijwilligers, wijkagenten, directeuren van basisscholen etc. etc. Ik leer van hen wat er in de 
wijk leeft. Wat er mooi is en waar de problemen liggen". 

We luisteren natuurlijk ook naar de bewoners zelf. Dat doen we aan de hand van mini-enquêtes en 
zgn. diepte-interviews. Dit luisteren naar de wijk is cruciaal omdat we niet zomaar een activiteit 
willen opstarten, nee, we willen werken aan relaties en netwerken en daarin leren wat nodig is en 
waar we aansluiting kunnen vinden. 

Onderzoeksrapport  
Na de zomer is een tussentijds rapport opgesteld dat typeert hoe de wijk Leidschenveen-Ypenburg in 
elkaar zit en hoe we kunnen aansluiten bij de leefwereld van bewoners. Dit rapport is gepresenteerd 
op de Altaaravond en aan de Bestuurscommissie. Een terugkoppeling naar de wijk staat nog op de 
agenda.  

Ook is er een netwerkavond georganiseerd om contact te leggen met al in de wijk aanwezige 
organisaties en christelijke activiteiten om verbinding te leggen.  

Hiermee is het luisteren niet ten einde, dat blijven we doen. We kunnen echter wel eerste stappen 
gaan nemen in het ontplooien van activiteiten die aansluiten bij wijkbewoners.  
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Dartbord 
Naar aanleiding van het wijkonderzoek heeft het kernteam een schematische weergave van hoe we 
verwachten dat het project er uit komt te zien gemaakt: het dartbord (plaatje invoegen). Het 
dartbord bestaat uit 5 cirkels rondom de kern, die elk een andere mate van missionaire / expliciet 
christelijke activiteit laten zien – van minder expliciet in de buitencirkel naar de kern van het 
evangelie in de binnenring. Onze missie is om in alle 5 de cirkels activiteiten en vooral communities 
op te bouwen en zo op allerlei manieren een licht te laten schijnen in de wijk. Uiteindelijk werken we 
toe naar de kern, een plek waar de kern van het evangelie centraal staat op een laagdrempelige 
manier en waarvoor we alle wijkbewoners in ons netwerk kunnen uitnodigen. We starten niet met 
kerkdiensten maar met het opbouwen van netwerken en communities. Dit dartbord is in november 
op een heidag gepresenteerd aan de bestuurscommissie. 

Scenario’s uitwerken en huddel voor leiders 
In december is een start gemaakt met het invullen van het dartbord door het uitwerken van diverse 
scenario’s (dit kan een community of activiteit zijn) die passen bij de doelgroep, gezien de 
onderzoeksuitkomsten. Voorbeelden zijn de ouderschapscursus JONG leren, Vader-zoon weekenden, 
DAUW ochtendwandelingen met een Bijbeltekst om over na te denken en Kliederkerk knutselclub 
rondom Bijbelverhalen voor kinderen en een project rondom de statushouders. Ook bestaande 
communities zoals Alpha, Joy’n en Moeders met kleintjes krijgen een plaats op het dartbord. De 
eerste stappen in 2017 zijn het opstarten van een huddel (leiderschapstrainingsmodel bekend van 
Nederland Zoekt) voor de leiders van de communities en het verder uitwerken van de communities 
en netwerken. Zo willen we steeds meer aanwezig zijn in de wijk en op allerlei manieren Gods licht 
laten schijnen.  

Kerstwandeltheater 
We sloten 2016 af met een geweldige boost in de vorm van een grote activiteit: het 
Kerstwandeltheater. Dit werd ons kado gedaan door de 3 GKV gemeenten in Den Haag, met een 
professionele regisseur en 150 vrijwillige spelers en praktische hulp. Het was een groot succes 
waarmee we onszelf via veel positieve berichtgeving in de lokale media mooi op de kaart hebben 
kunnen zetten:  

Meer dan 700 mensen liepen zaterdag 17 december 2016 mee in het Kerstwandeltheater voor 
Leidschenveen en Ypenburg. Ze zagen de dans van Maria, luisterden naar het gekibbel van de waard 
en waardin, keken mee met de hemelstarende wijzen, hoorden de rauwe herders en het gezang van 
engelen. En ze vonden Jezus, in de armen van zijn ouders Jozef en Maria.   

Ilse via Facebook: “Ontroerd en gelachen; genoten van het 
kerstwandeltheater. Helemaal in de kerststemming nu.  

Inge via e-mail: “Bedankt voor het mooie Kerstwandeltheater .. 
Pakkende teksten, mooie scènes en prachtig gezongen (wat een 
verrassing zo’n koor uit de stal) hopelijk krijgt het volgend jaar een 
vervolg.” 

Naam 
Na het kerstwandeltheater werd het hoog tijd voor een naam voor het missoniar project, zodat we 
bij een volgende grote activiteit nog beter kunnen laten zien wie we zijn en wat we willen. Door 
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middel van brainstorms via de nieuwsbrief, een check op de Altaaravond en bij de 
bestuurscommissie en vooral: inspraak van bewoners via een poll op internet met keuze uit 5 namen 
is met 40% van de stemmen deze naam gekozen als naam voor het project.  

H'echt  
Deze naam sprak de mensen in de wijk het meest aan. Eén van de respondenten verwoordde het zo: 
"H'echt is mooi en staat voor 2 betekenissen. Het verbindt mensen, op welke manier dan ook. En het 
is ook: echt geïnteresseerd in wie de ander is. Mooi gevonden." 

Ook in de bijbel kom je beide begrippen, hecht en echt, tegen. Het woord hecht omschrijft de 
liefdesband tussen twee mensen én de band tussen God en mensen. Echtheid of waarheid is in de 
hele bijbel een belangrijk thema. Jezus noemt zichzelf zelfs de Waarheid in eigen persoon.  

Op dit moment wordt door een vormgever de naam met logo ontworpen en we hopen begin 2017 
de naam echt in gebruik te kunnen gaan nemen.  

2017 
Wij doen ons best om als kernteam het project in de wijk verder uit te zetten, met het vormen van 
nieuwe communities, het trainen van leiders, alles met als missie: Jezus bekendmaken aan de 
bewoners van deze wijk. We zijn als veel dank verschuldigd aan iedereen die het project steunt: door 
gebed, door geld of door tijd in te zetten. Zonder deze bijdragen was het missoniar project niet 
mogelijk! Hartelijk dank! 
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3. Financieel jaarverslag 20161 
 

3.1 Verslag van de penningmeester 
 

Exploitatieresultaat 

Het jaar 2016 sluit af met een positief resultaat van € 55.098. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het 
eigen vermogen. 

Inkomsten 

Dankbaar mogen we vaststellen dat de ontvangen middelen in 2016 toereikend zijn. Doordat het 
project per 1 mei is gestart, is de bijdrage van het Deputaatschap lager dan begroot. Ook de bijdrage 
collecten van kerken is lager dan verwacht.  
De bijdrage van de classis en de deelnemende vrijgemaakte kerken zijn ondanks het gebroken jaar 
geheel ontvangen. De giften van particulieren en bedrijven bedragen ruim € 25.000. Daarnaast is 
bijna € 10.000 ontvangen voor het Kerstwandeltheater. Over de subsidie van de gemeente Den Haag 
van € 5.670 moet nog separaat verantwoording worden afgelegd. Tevens is er sprake van een 
eenmalige bate in de vorm van de overdracht van het positieve saldo van de Stichting Groot Den 
Haag. 

Uitgaven 

De uitgaven zijn ruim lager als begroot. Dit vindt zijn oorzaak in de later start datum van 1 mei in 
plaats van 1 januari. De belangrijkste afwijking is terug te herleiden op het Kerstwandeltheater. 
Zowel de ontvangsten als uitgaven waren vooraf niet voorzien.  

Toekomst 

Hiervoor verwijzen we naar de begroting 2017 die in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag is opgenomen. 

 

Wij danken u voor uw steun en voor de betrokkenheid en vertrouwen waarvan u daarmee blijk geeft. 
Wij hopen dat u het werk van H'Echt ook in 2017 zult blijven steunen, via gebed en giften. Om deze 
wijze willen we iets van Gods liefde uitstralen aan de mensen in Leidschenveen en Ypenburg. 

  

                                                           
1 In deze versie van het jaarverslag zijn de hoofdstukken 4 en 5 als concept gemerkt. Na verkrijgen van 
decharge door kascontrolecommissie worden de eerder genoemde hoofdstukken definitief.  
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3.2 Jaarrekening 
 

Grondslagen voor de balanswaardering 

Algemeen 
Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Baten 
Onder baten worden verstaan de ontvangen bijdragen van kerken, classis, deputaatschap, giften, 
subsidies, ontvangen rente en overige vergoedingen. 

Lasten 
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds gemelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden 
verantwoord in het jaar waar de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 
boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen 
Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwacht economische levensduur. 
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3.2.1 Balans per 31 december 2016  
 

 

 

 

  

Activa

€ € € €

Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa 0 0

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 55.098 20.140

55.098 20.140

31 december 2016 30 april 2016

Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 41.186 20.140

Voorzieningen

VSE 12.000
Vakantiegeld 1.912

13.912 0

Kort lopende schulden

Belastingen 0 0

55.098 20.140

31 december 2016 30 april 2016
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3.2.2 Staat van baten en lasten over 2016 
 

 

 

  

Staat van baten en lasten over 2016

werkelijk begroot
2016 2016
€ €

Baten

Bijdrage Groot Den Haag 20.140 -
Bijdrage deelnemende kerken Den Haag 8.500 8.500
Bijdrage Deputaatschap 27.000 40.000
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland 8.354 8.354
Bijdrage giften 25.409 26.800
Bijdrage collecten kerken 776 1.500
Overige baten projecten 9.851 2.000

Som der baten 100.030 87.154

Lasten
Personeelslasten 25.392 60.000
Huisvesting 6.080 10.000
Communicatie 208 500
Toerusting 400 6.000
Activiteiten 2.228 5.800
Administratie 296 200
Projecten 10.329 2.000
Onvoorzien 0 2.654

Som der lasten 44.933 87.154

Resultaat 55.098 0

Resultaatbestemming: toevoegen aan vrij besteedbaar vermogen
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4. Begroting 2017 
 

 

 

Toelichting op de begroting 

Resultaat 
De begroting 2017 sluit met een tekort van bijna € 7.000. 

Lasten 
De lasten voor de posten administratie en onvoorzien worden hoger geraamd dan in de begroting 
2016. Voor onvoorzien wordt rekening gehouden met mogelijke verhuiskosten voor de missionair 
theoloog. Conform de Materiële Regelingen Steunpunt Kerk en Werk moet de werkgever de 
verhuiskosten vergoeden en een herinrichtingsvergoeding verstrekken. 

Baten 
De totaal begrote baten zijn gelijk aan de begroting 2016. Wij hopen en bidden dat de werkelijke 
ontvangsten hoger zullen zijn en dat particulieren en bedrijven ons zullen voorzien van de 
'onmisbare' giften voor de continuïteit van het missionaire werk in de wijken Leidschenveen en 
Ypenburg.  

begroot werkelijk begroot
2017 2016 2016
€ € €

Baten

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag 8.500 8.500 8.500
Bijdrage Deputaatschap 40.000 27.000 40.000
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland 8.354 8.354 8.354
Bijdrage giften 23.800 25.409 26.800
Bijdrage collecten kerken 1.500 776 1.500
Overige baten projecten 5.000 9.851 2.000

Som der baten 87.154 79.890 87.154

Lasten
Personeelslasten 60.000 25.392 60.000
Huisvesting 10.000 6.080 10.000
Communicatie 1.000 208 500
Toerusting 3.500 400 6.000
Activiteiten 3.500 2.228 5.800
Administratie 1.000 296 200
Projecten 5.000 10.329 2.000
Onvoorzien 10.000 0 2.654

Som der lasten 94.000 44.933 87.154

Resultaat -6.846 34.957 0
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Bijlage 
 

Onderstaande gegeven zijn per 31 december 2016 

Samenstelling bestuur Stichting Groot Den Haag 
Roelina Smit (voorzitter en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk); 
Leo Peereboom (penningmeester en lid van de GKv ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk); 
Ellen Stoel (secretaris en lid van de GKv Monster); 
Jasper Klapwijk (algemeen adjunct en lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen).  

Daarnaast zijn Peter Bakker (lid van de Pax Christi Kerk in Den Haag) en Marieke Veling (lid van de 
GKv Voorburg) algemeen lid van het bestuur van de Stichting. 

Kernteam 
Marjolijn Vreeken (teamcoordinator) 
Arnout Fracke (theoloog) 
Ineke Kouwenberg (communicatie) 

Steunverlenende kerken  
De gereformeerde kerken vrijgemaakt van Den Haag Centrum/Schevening, Voorburg-Leidschendam 
en Den Haag-zuid/Rijswijk. 

Secretariaat Stichting Groot Den Haag 
Boksbergenlaan 37 
2548 RE  DEN HAAG 
Rekeningnr. NL 17 RABO 0115 6388 81 t.n.v. Stichting Groot Den Haag 
KVK 27285925 
stichtinggrootdenhaag@gmail.com 
http://grootdenhaag.nl/stichtinggrootdenhaag-anbi/ 

 

 


