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Inleiding 
 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het missionair project HECHT in 2017 een verder vervolg heeft 

gekregen. 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 missionair project. 

In financieel opzicht weten we ons rijk gezegend! Ook in 2017 hebben het deputaatschap, de classis, 

de kerken uit Groot Den Haag en particulieren ons weer rijkelijk ondersteunt. De financiële 

jaarrekening 2017 en de begroting 2018 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 

missionair project HECHT 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 

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg en ’s-

Gravenhage Zuid/Rijswijk (Groot Den Haag) hebben 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 is Peter Bakker (lid van de Pax Christi Kerk in Den Haag) lid van het bestuur van de 

Stichting. Vanwege het vertrek van Marieke Veling is er op dit moment een vacature voor een 

bestuurslid vanuit de GKv Voorburg.  

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 missionair project in 

Leidschenveen/Ypenburg (HECHT) 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 HECHT 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 HECHT en het kernteam en vormt zij het ‘dagelijks bestuur’ van het project. De 

Stichting is verantwoordelijk ten aanzien van de uitvoering van HECHT, de organisatie, de 

werkgeversrol jegens de leden in het kernteam, de financiën en de communicatie. De Stichting legt 

(half)jaarlijks 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 missionair project Leidschenveen-Ypenburg 

Het kernteam van missionair theoloog van HECHT bestaat uit de volgende betaalde krachten: 

 Arnout Francke is missionair theoloog. Op 19 mei 2016 is hij bevestigd in dit ambt. Hij is 

verbonden conform artikel B15.4 van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in 

Nederland. 

 Marjolijn Vreeken is de teamleider. Op 15 september 2016 is zij voor bepaalde tijd in dienst 

getreden van de stichting conform de CAO Arbeidsvoorwaarden Kerkelijk Werkers. 

 Ineke Kouwenberg is communicatiedeskundige.  Zij is op freelance basis werkzaam voor de 

stichting. 

Frans Vonk vervult op vrijwillige basis binnen het kernteam de functie van penningmeester. 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 kwartaal in smal of breed verband bijeen om de stand van zaken met 

betrekking tot HECHT 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 HECHT. 

Op korte termijn worden de jaarlijkse functioneringsgesprekken met Arnout en Marjolijn gehouden. 

De freelance werkzaamheden 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. 

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 
 

HECHT startte in 2016, na een aantal jaren van voorbereiding, met een kernteam dat in de wijk 

onderzoek deed en inventariseerde waar het een bijdrage kon leveren, vanuit een missie, vormde 

een visie en motto en kreeg haar naam. Het jaarplan 2017 schreef de plannen om in het afgelopen 

jaar een heel aantal communities in de wijk op te zetten en ons netwerk op te bouwen. Hoe dat is 

gelukt schrijven we in dit jaarverslag.  

Wie? 

Voordat we verder gaan zullen we ‘ons’ eerst even voorstellen. Het kernteam (dienend team) van 

HECHT bestaat uit 3 mensen: Arnout Francke, buurtdominee (0,6 fte), Ineke Kouwenberg, 

communicatiemedewerker (0,2 fte) en Marjolijn Vreeken, teamcoördinator (0,2 fte). Achter dit 

kernteam staat een bestuurscommissie bestaand uit mensen vanuit de 3 GKV gemeenten Groot Den 

Haag en omstreken, en PKN Den Haag, mensen die het project hebben zien groeien vanaf het 

allereerste begin en met veel geloof en inzet hebben gewerkt aan haar voortgang. Adviseurs en 

meedenkers van het kernteam zijn Jaap Joosse en René van den Dool. Hieromheen staat een heel 

team van communityleiders, betrokkenen en bidders in de wijk, mensen waarvoor we heel dankbaar 

zijn!  

 

 
 

Dartboard 

We werken vanuit een dartbord. Het dartbord bestaat uit een 

kern, met daar om heen drie verschillende ringen, met op die 

ringen verschillende communities en activiteiten. De 

overtuiging achter het dartbord is ontleend aan Marcus 3 

vers 14 waar staat dat de kerk (en dus ook HECHT) geroepen 

is tot twee dingen1: (1) bij Jezus blijven en (2) door Hem 

uitgezonden worden in de wereld die Hij liefheeft. Die twee 

zaken horen bij elkaar. Je weet namelijk niet wat je missie is 

als je niet bij Jezus blijft en tegelijk is het doel van het 'bij 

Jezus blijven' om uitgezonden te worden in de wereld. Die 

twee roepingen vatten we samen met 'Kom en zie' (de kern 

                                                           
1
Ontleend aan Stefan Paas, Weten wie je bent, in ZOUT Magazine, juni 2012. 
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van het dartbord) en 'Ga en getuig' (de drie ringen op het dartbord). 

In 2017 is gewerkt aan het invullen van de ringen om de kern heen. Op deze ringen zijn allerlei 

communities en activiteiten gevormd. Zo zijn we als HECHT ook aanwezig in de wijk. De plek op het 

dartbord zegt iets over de inhoud en het doel. Hoe dichter bij het centrum, hoe explicieter het over 

geloof en het evangelie gaat. Hoewel in de buitenste rand het niet expliciet over geloof of God gaat, 

willen we daar wel de liefde van Jezus proeven, ontvangen en doorgeven. 

Doelstellingen 

Laten we de doelstellingen voor 2017 er bij pakken en deze langslopen:  

 Het dartbord op alle lagen (A, B, C) vullen met activiteiten en communities die aansluiten bij 

de wijk en bij ons motto. Eind 2017 willen we nieuwe communities hebben gerealiseerd die 

zich richten op mannen, doeners (DOEN) en kinderen/jongeren (Kliederkerk).  

 Leiderschapstraining en verbondenheid door miccel van de Huddel methode. Het DNA moet 

gaan groeien. Leiders zullen ook per community benaderd worden voor hun plek binnen 

HECHT.   

 Eind 2017 willen we de communities die er nu zijn hebben laten HECHTen aan HECHT. Arnout 

bespreekt met hen hoe zij verbonden zijn, hiervoor is een handleiding aanwezig. Zij hebben 

een scenariobeschrijving met doel, hoe, wat en waarom. Met hen is besproken hoe zijn een 

plek binnen HECHT willen hebben en wat hun communicatieplan is.  

 Netwerk opbouwen in de wijk, zowel van christenen als niet-christenen, personen en 

organisaties 

 Zichtbaarheid creëren door middel van communicatie (zie actieplan communicatie). Eind 

2017 willen we als HECHT zichtbaar zijn in de wijk. De actiepunten in het 

communicatieactieplan zijn gerealiseerd.  

Activiteiten en communities 

De eerste doelstelling gaat over het vullen van het dartbord met communities en activiteiten. 

Hieronder wordt omschreven welke communities en activiteiten er waren of zijn opgericht. 

Traag 

Traag is gestart in 2017 als een open eetclub voor doorkauwers. Voor iedereen in de wijk die geniet 

van een lekkere maaltijd en een goed gesprek. TRAAG wam elke 4 weken bij elkaar om te eten en 

samen te kauwen op zogenaamde trage vragen. Vaste ingrediënten: eten, bijbellezen, delen. TRAAG 

werd bezocht door ca. 15 vaste deelnemers (waaronder de twee organisatoren). In 2017 is TRAAG 7x 

bij elkaar gekomen. Iedere deelnemer betaalt 10,00 euro per avond, voor eten en huur locatie.  

Alpha cursus  

Al jaren wordt er in de wijken Leidschenveen en Ypenburg onder verantwoordelijkheid van resp. de 

Franse kerk Voorburg en de Morgensterkerk Rijswijk een Alphacursus georganiseerd. In 2017 heeft 

HECHT bijgedragen aan de cursus in Leidschenveen, zowel qua menskracht als PR-faciliteiten. De 

kosten van de Alphacursus worden betaald door de kerken. In 2017 had de cursus in Leidschenveen 6 

deelnemers.  

Beta groep Ypenburg 

De deelnemers van de Alpha cursus konden nadat de cursus is afgelopen aansluiten bij de Beta groep 

Ypenburg: een groep die eens per zes weken bij elkaar komt om samen te eten en door te praten 
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over de bijbel en levensvragen. Deze groep is besloten (hoewel er steeds Alpha deelnemers kunnen 

aansluiten) en trouw in haar bezoek.  

Joy’n 

Elke maand was er een Joy’n avond in Leidschenveen voor vrouwen. Een gezellige plek voor een goed 

gesprek, met steeds een ander thema of activiteit. De avonden zijn bij iemand thuis. Er werd 

uitgenodigd binnen het eigen netwerk, de avonden waren daardoor vrij besloten en een veilige 

omgeving voor de bezoekers. Soms werd een kleine bijdrage gevraagd voor de kosten van 

bijvoorbeeld eten.  

Ladies Nights Ypenburg 

In 2017 is het concept Ladies Nights weer opgepakt na een aantal jaar stil te hebben gelegen. Elke 

maand was er een Ladies Night in Ypenburg. Hiervoor werd gepromoot met flyers, via de website, 

facebook en een whatsappgroep. De opkomst was nog bescheiden (ca 6 dames) maar dit bevorderde 

de diepgang, en de groep groeide. Er was steeds een thema, dat aan de hand van bijvoorbeeld Kaart 

op tafel – kaartjes wordt besproken. Er was openheid en ruimte voor ieders verhaal. De avonden zijn 

gratis, iedereen neemt iets eten of drinken mee.  

Kliederkerk 

In 2017 is de eerste try-out van Kliederkerk geweest. Dit werd goed ontvangen. Kliederkerk wil 

doorgaan maar wellicht in een andere vorm, hierop bezinnen we ons nog. 

JONGleren 

In 2017 is de eerste JONGleren cursus in Ypenburg gehouden. Na de 8 avonden heeft de groep zelf 

besloten bij elkaar te willen blijven komen om onderwerpen rondom opvoeding te bespreken. De 

deelnemers betaalden € 10 voor een boekje. Omdat het bij iemand thuis was, was het verder 

kostenneutraal.  

DAUW 

In 2017 is gestart met DAUW. Eens per maand was er op zondagmorgen een stiltewandeling door het 

Bieslandse Bos met meditatietekst. Al wandelend geniet je van de stilte en de natuur om je heen en 

van de rust om te luisteren naar jezelf en wat er in je omgaat. Naderhand was er gelegenheid voor 

een eenvoudig ontbijt bij iemand thuis en een gesprek.  

DOEN 

Een idee dat we in 2017 verkend hebben is DOEN, een mogelijkheid om iets te doen voor 

wijkbewoners in de vorm van een praktische of sociale klus. We hebben bewoners van een begeleid 

wonen huis een leuke middag bezorgd, en hebben een tuin aangepakt van een medebewoners die 

dat zelf niet kon doen. Het bleek een uitdaging hier vrijwilligers voor te vinden ondanks de 

samenwerking met stichting Present en het wijkwerk.  

Kerstwandeltheater 

In december 2017 is er voor de tweede keer een Kerstwandeltheater georganiseerd. Er zijn ruim 800 

bezoekers geweest, waarvan het merendeel uit de wijk kwam. Ook is er geïnvesteerd om veel 

vrijwilligers uit de wijk te krijgen als acteur. De organisatie was dit jaar samen met twee andere 

wijken in Den Haag. We zijn blij met het enthousiasme en de grote bezoekersaantallen. Het is een 
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mooie manier om als HECHT bekend te staan in de wijk. Het Kerstwandeltheater heeft een eigen 

begroting 

Valentijnsdiner 

Op 14 februari is een Valentijnsdiner georganiseerd in samenwerking met leerwerkrestaurant 

H’eerlijk. Tijdens dit diner werden deelnemers op een laagdrempelige manier begeleid om als stel te 

praten over hun relatie. Het diner was druk bezocht.  

Statushouders 

In samenwerking met christenen uit diverse kerken uit de wijk is de groep statushouders die in 

Ypenburg is komen wonen welkom geheten. We zijn langs de deuren gegaan met een kaart met 

contactgegevens en een presentje. We werden warm ontvangen en hebben met diverse 

huishoudens gepraat, het werd erg gewaardeerd. In de loop van het jaar is overleg geweest over het 

organiseren van activiteiten, echter dit is niet heel erg van de grond gekomen.  

Altaaravonden 

Altaaravonden zijn bedoeld voor christenen in de wijk of omgeving, die mee willen bidden voor de 

wijk. Eens per maand is er een Altaaravond gehouden. De avonden zijn wisselend bezocht. We 

ervaren het als een zegen om samen te kunne bidden voor de wijk.  

De lijst communities en activiteiten is aardig breed, we hebben echter nog steeds een verlanglijstje, 

of er zijn doelgroepen waar we niet aan toe zijn gekomen. We hopen dit in de toekomst te kunnen 

verbreden, hoewel onze eerste prioriteiten voor 2018 liggen op het vlak van verbinden van de 

communities. Hiermee is in 2017 een start gemaakt. Dit lichten we nader toe onder het volgende 

kopje.  

Leiders 

In 2017 heeft HECHT een start gemaakt met het vormen van de leiders van de communities. In 

principe heeft elke community twee christenen als leiders. We willen deze leiders graag ‘trainen’, 

helpen bij hun taak en geestelijke vorming bieden. Het functioneel trainen en helpen vond plaats 

door coachingsgesprekken met de leiders van communities. Samen namen we een aantal stappen 

door die communities helpen op te starten. We hielpen de communityleiders een scenario schrijven 

voor hun community met doelstellingen en uitwerking hiervan.  

Ook is in 2017 gestart met het geestelijk vormen van de leidersgroep, omdat HECHT ook HECHT wil 

zijn. In 2017 is dit gedaan door de Huddel-methode Hiervoor wordt het kernteam zelf getraind en 

uitgedaagd door ICP, het trainingsprogramma voor pioniers waar we bij zijn aangesloten. In 2017 

hebben we vanuit ICP een weekend gevolgd over discipelschap. Een thema wat precies raakt waar 

we zelf mee bezig zijn en wat we direct in de praktijk kunnen brengen.  

Eens per maand kwam de leidersgroep op zondagavonden bij elkaar om te luisteren naar elkaar en 

naar God. Deze vorm bleek niet helemaal aan te sluiten, eens per maand bleek te weinig om elkaar 

echt te leren kennen en open te kunnen zijn. Daarom is een plan gemaakt om in 2018 intensiever 

samen op te trekken, ook richting een kern van het dartbord;  christelijke gemeenschap die later 

open kan worden. Hiermee wordt in januari 2018 een start gemaakt.  
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Netwerk 

Een andere doelstelling was het opbouwen van netwerk in de wijk. Arnout is actief geweest in het 

bezoeken van wijkorganisaties en contact leggen met wijkbewoners. In de zomer is meegedaan aan 

de straatspeeldag en we hebben contacten gelegd bij diverse buurtorganisaties voor samenwerking. 

In september heeft HECHT deelgenomen aan het Goed voor elkaar festival, georganiseerd door 

Gemeente Den Haag, waar organisaties en wijkbewoners elkaar konden treffen en informeren. Ook 

zijn we aanwezig geweest bij diverse inspraak- en netwerkavonden van de gemeente en hebben we 

samenwerking gezocht op het vlak van DOEN, statushouders en jongerenwerk. Er is contact geweest 

met de kerken en kerkelijk werkers in de wijk om ons voor te stellen en te onderzoeken of we 

kunnen samenwerken. Rondom statushouders is een heel netwerk in leven geroepen.  

Uiteraard hebben we nog lang niet alle organisaties en professionals in de wijk gesproken, maar we 

gaan hiermee door.  

We wilden ook graag door blijven gaan met diepte-interviews. Dit is minder gelukt dan we wilden. 

We merken dat mensen niet snel open staan voor een diepte-interview. We denken dat een 

laagdrempeligere vorm beter zou kunnen werken en gaan proberen dit in 2018 te realiseren. 

Communicatie 

In 2017 is heel hard gewerkt aan het gezicht van HECHT middels communicatie. De naam HECHT is 

gevonden en er zijn logo’s, flyers en visitekaartjes gemaakt. Met deze naam is de website en 

facebookpagina beter vindbaar. We hebben diverse malen in de lokale kranten gestaan. We hebben 

hard gewerkt aan professionele communicatie zoals goede nieuwsbrieven en aanmeldingen 

hiervoor. Denk bijvoorbeeld aan het namailen van bezoekers van het kerstwandeltheater met een 

mooie mail met foto’s, en de mogelijkheid direct via een link aan te melden bij de nieuwsbrief. Door 

professioneel te communiceren geven we een goed beeld van wie we zijn en wat we willen, heel 

belangrijk voor de beeldvorming. 

Vooruitblik 

Het project HECHT is gestart per mei 2016 en loopt in eerste instantie tot mei 2019. We hopen en 

voorzien dat het project ook na 3 jaar kan blijven bestaan en werken aan financiering voor langere 

termijn. Nu we anderhalf jaar na de start staan, is het mooi om te zien hoe we de afgelopen jaren de 

stappen genomen hebben die ons verder hebben geholpen om een missionair project vorm te geven. 

2016 was het jaar van wijkonderzoek, missie en visie scherp krijgen en plannen vormen. 2017 was 

het jaar van netwerk opbouwen door middel van het vormen van allerlei communities die bij de wijk 

aansluiten. We voorzien dat 2018 het jaar wordt van het samenbinden van communities en haar 

leiders tot een HECHT geheel, uiteindelijk toewerkend naar een open laagdrempelige christelijke 

gemeenschap waar Gods Koninkrijk zichtbaar wordt in de praktijk.  

We blijven pionieren. We blijven bovenal volgelingen die de Koning van de kerk willen volgen in de 

richting die Hij ons wijst. Zodat die kerk blijft groeien. Op welke plek en in welke vorm dan ook.  

We zijn u dankbaar dat u dit met uw steun mogelijk maakt. 
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3. Financieel jaarverslag 20172 
 

3.1 Verslag van de penningmeester 
 

Exploitatieresultaat 

Het jaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 4.820. In de begroting was een negatief 

resultaat begroot van € 6.846. Het tekort wordt veroorzaakt door eenmalig kosten die voortvloeien 

uit de verhuizing van de missionair theoloog. Onder de post onvoorzien is tevens een kasverschil weg 

geboekt van in totaal € 64,36 (hiervan is € 15,62 toe te rekenen aan 2016). Het negatieve resultaat 

komt ten laste van het eigen vermogen.  

Het eigen vermogen van de stichting is wel toegenomen. In de balans over het jaar 2016 was een 

pensioenreservering opgenomen van € 12.000. Het project HECHT is echter vrijgesteld van de 

pensioenbijdrage aan de VSE.  

Inkomsten 

Dankbaar mogen we vaststellen dat de ontvangen middelen in 2017 toereikend zijn. De Stichting is 

financieel gezond. 

Uitgaven 

De uitgaven zijn lager als begroot. Met name de kosten voor toerusting en activiteiten zijn lager 

uitgevallen als geraamd.  

Toekomst 

Hiervoor verwijzen we naar de begroting 2018 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 HECHT 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. 

  

                                                           
2
 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 verwachte economische levensduur. 
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3.2.1 Balans per 31 december 2017 

 

 

 

  

Activa

€ €

Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa 0 0

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 50.278 55.098

50.278 55.098

31 december 2017 31 december 2016

Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 47.878 41.186

Voorzieningen

VSE 0 12.000

Vakantiegeld 2.400 1.912

2.400 13.912

Kort lopende schulden

Belastingen 0 0

50.278 55.098

31 december 2017 31 december 2016
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3.2.2 Staat van baten en lasten over 2017 

 

 

 

  

Staat van baten en lasten over 2017

werkelijk begroot

2017 2017

€ €

Baten

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag 8.500 8.500

Bijdrage Deputaatschap 40.000 40.000

Bijdrage Classis GKV Midden-Holland 8.354 8.354

Bijdrage giften 13.214 23.800

Bijdrage collecten kerken 2.003 1.500

Overige baten projecten 7.500 5.000

Som der baten 79.571 87.154

Lasten

Personeelslasten 58.432 60.000

Huisvesting 9.054 10.000

Communicatie 191 1.000

Toerusting 1.200 3.500

Activiteiten 1.056 3.500

Administratie 250 1.000

Projecten 7.500 5.000

Onvoorzien 6.708 10.000

Som der lasten 84.391 94.000

Resultaat -4.820 -6.846

Resultaatbestemming: komt ten last van het vrij besteedbaar vermogen
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4. Begroting 2018 
 

 

Toelichting op de begroting 

Voor 2018 wordt een sluitende de begroting gepresenteerd. 

Baten 

De totaal begrote baten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2017. 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. 

Lasten 

De totale lasten nemen iets af. Met name omdat de administratie kosten lager uitvallen. De 

personeelslasten daarentegen nemen toe conform de Materiële Regelingen Steunpunt Kerk en Werk. 

  

begroot werkelijk begroot

2018 2017 2017

€ € €

Baten

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag 8.500 8.500 8.500

Bijdrage Deputaatschap 40.000 40.000 40.000

Bijdrage Classis GKV Midden-Holland 8.354 8.354 8.354

Bijdrage giften 20.000 13.214 23.800

Bijdrage collecten kerken 2.500 2.003 1.500

Overige baten projecten 7.500 7.500 5.000

Som der baten 86.854 79.571 87.154

Lasten

Personeelslasten 60.500 58.432 60.000

Huisvesting predikant 10.000 9.054 10.000

Communicatie 1.000 191 1.000

Toerusting 3.500 1.200 3.500

Activiteiten 3.500 1.056 3.500

Administratie 500 250 1.000

Projecten 7.500 7.500 5.000

Onvoorzien 354 6.708 10.000

Som der lasten 86.854 84.391 94.000

Resultaat 0 -4.820 -6.846
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Bijlage 
 

Onderstaande gegeven zijn per 31 december 2017 

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 is Peter Bakker (lid van de Pax Christi Kerk in Den Haag) lid van het bestuur van de 

Stichting en is er één vacature (lid van de GKv Voorburg). 

Kernteam 

Marjolijn Vreeken (teamcoördinator) 

Arnout Fracke (theoloog) 

Ineke Kouwenberg (communicatie) 

Steunverlenende kerken  

De gereformeerde kerken vrijgemaakt van Den Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg-

Leidschendam en Den Haag-zuid/Rijswijk. 

Postadres 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/ 

 


