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Inleiding 
 

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het missionair project HECHT in 2018 een verder vervolg heeft 

gekregen. In hoofdstuk 1 kunt u kennisnemen van het verslag van het bestuur van de Stichting Groot 

Den Haag en in hoofdstuk 2 van het kernteam van het missionair project. 

In financieel opzicht weten we ons rijk gezegend! Ook in 2018 hebben het deputaatschap, de classis, 

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

jaarrekening 2018 en de begroting 2019 vindt u respectievelijk in hoofdstuk 4 en 5. 

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) 

 

 

  



 

5 
 

1. Jaarverslag van het bestuur 
 

Stichting Groot Den Haag 

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg-Leidschendam 

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); 

● Martijn Blokker (algemeen bestuurslid en lid van de GKv Voorburg-Leidschendam; 

● Jasper Klapwijk (algemeen adjunct en lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen).  

Tot einde 2018 was Peter Bakker (lid van de Pax Christi Kerk in Den Haag) lid van het bestuur van de 

Stichting. In de vacature voor een bestuurslid vanuit de GKv Voorburg-Leidschendam is voorzien door 

Martijn Blokker, zijn officiële inschrijving vindt plaats in 2019. Het bestuur bestaat uitsluitend uit 

vrijwilligers. Zij krijgen geen beloning voor de activiteiten die worden verricht voor 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.  



 

6 
 

Kernteam missionair project Leidschenveen-Ypenburg 

Het kernteam 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. 

Jaarlijks worden functioneringsgesprekken met Arnout en Marjolijn gehouden. De freelance 

werkzaamheden van Ineke worden  met haar  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 
 

Terugkijkend op de eerste jaren sinds de start van HECHT in mei 2016 zien we dat er van alles 

gebeurd is, en dat we flink aan het groeien zijn. Het is inspirerend om het meerjarenbeleidsplan 

2016-2019 nog eens er bij te pakken. Toen had dit missionaire project nog geen naam, geen logo en 

niet de huisstijl die je hier toegepast ziet. We begonnen met 3 mensen, het kernteam, en een mooie 

droom van een groeiend aantal discipelen van Jezus Christus in Leidschenveen-Ypenburg.  

Het jaar 2016 was een jaar van samen visie vormen en vooral de wijk(en) en wijkbewoners leren 

kennen door een uitgebreid wijkonderzoek. In 2017 hebben we de ringen van het dartbord kunnen 

vullen met een heel aantal diverse activiteiten en communities gericht op veel verschillende 

doelgroepen. We kregen ook de naam HECHT, maar moesten zelf nog leren om HECHT te zijn, en er 

ontstond een leiderschapsgroep met de community-leiders. In 2018 werkten we aan het thema 

‘gemeenschap’: door het vormen van het HECHT gezin, het hart van het dartbord, met de start van 

HECHT op Zondag, eerst met een besloten groep, en later met een open community. We zagen de 

concrete stappen vooraf niet zo precies aankomen, maar wisten wel dat we naar God wilden 

luisteren, zelf discipel wilden zijn en anderen de kans wilden geven om ook Jezus te gaan volgen. En 

dat is nog steeds zo. Zo willen we ook verder.  

Inmiddels is ook het In dit meerjarenbeleidsplan 2019-2021 verschenen, we verwijzen u naar dit stuk 

voor een vooruitblik. In dit jaarverslag kijken we wat uitgebreider terug op het jaar 2018.  

Wat is HECHT? - Missie, visie, kernwaarden 

Om te beginnen delen we de missie, visie en kernwaarden van HECHT zoals die de afgelopen jaren 

gegroeid zijn.  

 

NAAM 

HECHT Leidschenveen Ypenburg  

ontmoeten – verbinden – geloven  

 

MISSIE 

Met steeds meer mensen in de wijk ervan getuigen en samen ontdekken  

hoe Jezus Christus ons leven en onze wijk 

tot bloei brengt. 

 

Toelichting: onder bloei verstaan we dat… de gastvrijheid van Jezus ruimte geeft aan iedereen; de 

wijsheid van Jezus vrijheid geeft aan iedereen; een gemeenschap rond Jezus heilzaam is voor 

iedereen; de compassie van Jezus recht doet aan iedereen; de waarheid over Jezus richting biedt 

voor iedereen. 

 

VISIE 

Een groeiend netwerk van HECHT-communities in Lv-Yp,  

verbonden door hetzelfde DNA, 
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waarin bewoners elkaar ontmoeten  

en het evangelie proeven in daden en/of woorden. 

 

MOTTO 

We geloven in de kracht van ontmoeting –  

ontmoeting met elkaar en misschien wel met God 

 

GEWAAGDE DOELSTELLING 2030 

In 2030 woont elke inwoner van Leidschenveen – Ypenburg  

op maximaal 5 minuten loopafstand van een community van HECHT,  

waar hij/zij zich bij kan aansluiten. 

 

DARTBORD [onze visie gevisualiseerd] 

Hoe ziet dit er dan uit? We geven ons project sinds 2017 schematisch weer met een steeds 

duidelijker uitgewerkt ‘dartbord’. Hierbij nog even een herhaling van deze vorm.  

Het dartbord bestaat uit een kern, met daar omheen drie verschillende ringen. Op die ringen staan 

de verschillende communities en activiteiten. We hebben een groeiend aantal communities voor 

ogen, waar inwoners elkaar ontmoeten, waar het leven gedeeld wordt. Plekken van ontmoeting dus 

– met het oog op de bloei van iedereen. Onze inspiratiebron daarbij is de gastvrijheid en goedheid 

van Jezus.  

De plek op het dartbord vertelt iets over de soort community en de mate waarin het christelijke 

geloof wel/niet expliciet met gedeeld wordt (ring). In de buitenste ring gebeurt dat minder expliciet, 

in de binnenste ring meer expliciet. De kern (HECHT op zondag) is een open, gastvrije community 

waar we expliciet het leven rond Jezus met elkaar delen. Zij staat open voor de deelnemers van alle 

communities en alle andere belangstellenden uit de wijk. Naast de 5 ringen is het dartbord 

opgedeeld in 5 segmenten: DOEN, JONG, LEER, DEEL. Deze segmenten verdelen de communities op 

pragmatische wijze naar doel- en invulling. Eén segment is nog niet benoemd. We willen niet alles 

dichttimmeren en staan open voor nieuwe inzichten en fluisteringen van Gods Geest. 
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Wat deed HECHT? 

HECHT-communities 

Een belangrijk middel in het uitvoeren van onze missie zijn de communities op het dartbord. Hier 

vinden ontmoetingen plaats en wordt (een deel van) het leven gedeeld. Een plek om je thuis te 

voelen, een HECHTe plek waar je jezelf mag zijn en waar je iets mag proeven van het feit dat Jezus 

mensen en de wijk tot bloei brengt. Een plek ook waar je uitgedaagd wordt om verder te zoeken, als 

je méér wilt weten over Hem. Deze communities moeten aansluiten bij de wijkbewoners, hun 

vragen, behoeften en ritme. Goed luisteren blijft van essentieel belang. We hopen en bidden dat het 

aantal communities groeit en willen bewust inzetten op deze groei. 

In 2018 had HECHT de volgende communities: 

● ALPHA – cursus/gespreksgroep in 10 avonden over het christelijke geloof 

● BETA YP – vervolg-eetkring op ALPHA 

● TRAAG – open eetclub voor doorkauwers 

● PROEF – aanschuifmaaltijd met goed gesprek en aandacht voor elkaar 

● DAUW – stiltewandeling met aansluitend ontbijt 

● JOY’n – vrouwennetwerk in Lv; ‘een gezellige plek voor een goed gesprek’ 

● LADIES NIGHTS YP – vrouwennetwerk in Yp; ‘een gezellige plek voor een goed gesprek’ 

● JONGleren Yp – cursus/gespreksgroep rond opvoeding 

JONGleren 10+ Lv – cursus/gespreksgroep rond opvoeding tieners 

● IK OOK VAN JOU – relatiecursus voor stellen 

CAST – amateurtoneel rond Bijbelverhalen 

● DOEN – praktische hulp aan wijkgenoten. Vanaf september zullen twee mensen gaan 

verkennen hoe we DOEN een plek kunnen geven binnen HECHT. 

● MAMACAFE – een ontmoetingsplek voor jonge ouders in de wijk 

De volgende communities waren nog in voorbereidende fase: 

● LUNCHGESPREKKEN – een TRAAG rond lunchtijd, bedoeld om een andere, nieuwe doelgroep 

aan te spreken’ 

● Gast aan Tafel - aan tafel met diverse culturen – een community rondom samen eten en 

koken, met onder meer statushouders. 

● Kliederkerk – waarvan een try out is gegeven op Happy Street 

● FIT – fysiek en geestelijk fit zijn 

● HAAK – creatief bezig zijn met oog voor elkaar 

Sommige communities bestaan al vrij lang (Joy’n, Alpha, Beta), maar de meeste communities zijn nog 

maar net onderweg. Het is zowel voor de leiders als de deelnemers zelf ontdekken hoe het reilt en 

zeilt en hoe een community zich ontwikkelt.  

In 2018 is er een weekend voor community-leiders geweest waar de communities met een tool 

werden besproken en de doelstellingen aangescherpt werden. Op dit weekend heeft een trainer 

vanuit ICP gesproken voor de leiders. Het weekend werd door de leiders als zeer waardevol ervaren. 

We willen hier vervolg aan geven en denken verder over  leiderschapsontwikkeling in het MJBP.  

Naast de communities waren er ook enkele eenmalige activiteiten.  
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HECHT heeft meegewerkt aan de Happy Street, die georganiseerd werd vanuit de gemeente Den 

Haag. Hier organiseerde HECHT samen met andere kerken de pop-up kerk, een Kliederkerk en een 

Kerk op schoot met kerstthema.  

In de adventsperiode organiseerden we de actie Omgekeerde adventskalender, waarbij wijkgenoten 

kerstpakketten maakten voor minder bedeelde wijkgenoten. Er zijn 36 pakketten gemaakt die in 

samenwerking met Stichting Present, de voedselbanken en diaconieën zijn verdeeld. 

HECHT op maandag en HECHT op zondag 

We hebben met onze naam HECHT ook een missie aan onszelf opgelegd, namelijk HECHT zijn. We 

willen hecht (en echt) zijn naar elkaar toe en naar de wijk toe. Dit geven we vorm door een familie te 

vormen. We zijn in 2017 gestart met dit zelf te doen met HECHT op maandag en HECHT op zondag.  

HECHT op maandag is een besloten groep leiders die met elkaar vorm geeft aan de communities van 

HECHT en ook samen Jezus wil volgen (zie onderdeel Leiderschap). In 2018 kwam HECHT op maandag 

om de week op maandagavonden bij elkaar om samen te eten, de bijbel te lezen en te bidden voor 

elkaar en de wijk. We deelden ook onze levensverhalen en werden een steeds hechtere groep.   

HECHT op zondag is vanaf voorjaar 2018 op proef gestart vanuit dezelfde basisgroep van community 

(incl. partners en kinderen). Het begon met een besloten groep, maar het doel was een open 

gemeenschap te worden in de wijk. We hebben tot nu toe geprobeerd een zodanig DNA te vormen 

dat wijkbewoners zich welkom en zich op hun gemak voelen. Daarom hebben we diverse vormen en 

locaties uitgeprobeerd. Vanaf najaar 2018 werd HECHT op zondag een maandelijkse open 

gemeenschap die het hart van het dartbord vormt. Bij HECHT op zondag willen we een gastvrije, 

warme en open plek creëren waar een diversiteit van mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten 

door een gesprek bij de koffie, een kaart-op-tafel spel of speeddate, een spel etc, en we willen een 

mogelijkheid scheppen om een ontmoeting met God te hebben tijdens een stil moment. De 

doelstelling is wat ons motto zegt: We geloven in de kracht van ontmoeting – ontmoeting met elkaar 

en misschien wel met God. Voor de kinderen is er een aparte activiteit, geleid door een 

jongerenwerker.  

Kernteam 

Het kernteam bestond uit Arnout Francke, buurtdominee (0,6 fte), Ineke Kouwenberg, 

communicatiedeskundige (0,2 fte) en Marjolijn Vreeken, teamcoordinator (0,2fte). 

Als kernteam hebben we de eerste 2,5 jaar van het ICP trainingsprogramma afgerond. Het 

trainingsprogramma heeft ons als team geholpen om de inhoudelijke stappen te zetten voor HECHT, 

en het bood ons ook een plek om geestelijke bemoediging te krijgen en met andere pioniersteams te 

delen en voor elkaar te bidden. Het trainingsprogramma heeft ons als team veel goed gedaan. We 

willen hier een vervolg aan geven op minder intensieve basis. 

Hiernaast willen we ook in eigen stad onze ervaring delen en ons inzetten, door deel te gaan nemen 

aan het Missionair Platform.  
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 Communicatie 

Vanuit communicatieoogpunt richtten we ons in 2018 op diverse doelgroepen: 

Bewoners 

De bewoners van Leidschenveen Ypenburg vormen uiteraard de eerste communicatiedoelgroep van 

HECHT. In onze uitingen richten we ons dan ook primair tot hen. Onze toon is vriendschappelijk, 

positief en uitnodigend. 

We willen met onze communicatie bereiken .. 

● dat steeds meer wijkgenoten de naam HECHT kennen; 
● dat we een positieve associaties oproepen met een actieve groep wijkgenoten die veel 

organiseert in de wijk en waar je welkom bent; 
● dat wijkgenoten zich uitgenodigd voelen om aan te hechten en dat ook daadwerkelijk doen. 
 

In 2017 lanceerden we de website www.HECHT-lvyp.nl, waar een bezoeker kan lezen over en zich 

kan opgeven voor verschillende activiteiten en communities. De site bevat ook blogs en 

achtergrondinformatie over HECHT. 

Vanaf de start hebben we ingezet op communicatie via de lokale bladen de Eendracht en ’t Krantje, 

via social media (met name Facebook) en het verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief.  

Achterban  

HECHT kan niet (voort)bestaan zonder het draagvlak van de achterban. We hebben hen nodig: hun 

gebeden, hun menskracht en hun financiële ondersteuning.   

De directe achterban vormen de leden van de 3 GKV’s in Groot Den Haag, de classiskerken en de 

landelijke deputaten. Net zo belangrijk zijn de kerkelijke gemeenschappen langs de rand van ons 

werkgebied, zoals PKN Nootdorp, NGK Rijswijk, NCGK Zoetermeer enz. enz. en, last but not least, 

particuliere donateurs. 

In theorie behoort de communicatie met deze achterban tot de taak van de bestuurscommissie. 

Helaas is daar door beperkte tijd de afgelopen jaren erg weinig mee gebeurd. Om die reden, en 

omdat het kernteam meer van de inhoud weet, heeft het kernteam vanaf najaar 2018 deze rol 

opgepakt en wordt er gewerkt aan een communicatieplan richting de achterban. In dit plan komt te 

staan hoe we, met beperkte middelen en inspanning, een nieuwsbrief speciaal gericht op de brede 

achterban kunnen produceren en verspreiden (zie ook 5 onder ‘bestaande en nieuwe donateurs en 

giften’).  

 

  

http://www.hecht-lvyp.nl/


 

12 
 

4. Financieel jaarverslag 2018 
 

4.1 Verslag van de penningmeester 
 

Exploitatieresultaat 

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 3274. Het tekort wordt met name 

veroorzaakt door lagere ontvangsten. De begrote giften en collecten zijn lager uitgevallen. Het 

negatieve resultaat komt ten laste van het eigen vermogen.  

Inkomsten 

Ondanks dat de ontvangen middelen in 2018 lager zijn dan begroot is de Stichting is financieel 

gezond mede dankzij een toereikend eigen vermogen.  

Uitgaven 

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

zijn lager uitgevallen als geraamd.  

Toekomst 

Hiervoor verwijzen we naar de begroting 2019 die in hoofdstuk 5 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 2018 zult blijven steunen, via gebed en giften. Op deze 

wijze willen we iets van Gods liefde uitstralen aan de mensen in Leidschenveen en Ypenburg. 

  



 

13 
 

4.2 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. De hiervoor genoemde partijen dragen 

gezamenlijk zorg voor de (financiële) continuïteit van HECHT voor de komende 3 jaar. 

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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4.2.1 Balans per 31 december 2018 

 

 

 

  

Activa

€ €

Materiële vaste activa 0 0

Vlottende activa 0 0

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 47.004 50.278

47.004 50.278

31 december 2018 31 december 2017

Passiva

€ € € €

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen 44.604 47.878

Voorzieningen

VSE 0

Vakantiegeld 2.400 2.400

2.400 2.400

Kort lopende schulden

Belastingen 0 0

47.004 50.278

31 december 2018 31 december 2017
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4.2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

 

 

 

  

werkelijk begroot

2018 2018

€ €

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 11.645 20.000

Bijdrage collecten kerken 951 2.500

Overige baten projecten 9.856 7.500

Rente 7 -

Som der baten 79.314 86.854

Lasten

Personeelslasten 62.683 60.500

Huisvesting 10.062 10.000

Communicatie 158 1.000

Toerusting 89 3.500

Activiteiten 0 3.500

Administratie 313 500

Projecten 9.005 7.500

Onvoorzien 279 354

Som der lasten 82.588 86.854

Resultaat -3.274 0

Resultaatbestemming: komt ten laste van het vrij besteedbaar vermogen
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5. Begroting 2019 
 

 

Toelichting op de begroting 

Voor 2019 wordt een sluitende de begroting gepresenteerd. 

Baten 

De totaal begrote baten stijgen licht ten opzichte van de begroting 2018. 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 toe. Met name omdat de personeelslasten stijgen. Stichting Groot Den Haag 

volgt de Materiële Regelingen Steunpunt Kerk en Werk voor het vaststellen van de personele 

vergoedingen. 

  

begroot werkelijk begroot

2019 2018 2018

€ € €

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 22.500 11.645 20.000

Bijdrage collecten kerken 2.500 951 2.500

Overige baten projecten 7.500 9.856 7.500

Rente 10 7 0

Som der baten 89.364 79.314 86.854

Lasten

Personeelslasten 63.000 62.683 60.500

Huisvesting predikant 10.000 10.062 10.000

Communicatie 1.000 158 1.000

Toerusting 3.500 89 3.500

Activiteiten 3.500 0 3.500

Administratie 500 313 500

Projecten 7.500 9.005 7.500

Onvoorzien 364 279 354

Som der lasten 89.364 82.588 86.854

Resultaat 0 -3.274 0
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Bijlage 
 

Onderstaande gegevens hebben peildatum per 31 december 2018 

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); 

Martijn Blokker (algemeen bestuurslid en lid van de GKv Voorburg-Leidschendam); 

Jasper Klapwijk (algemeen adjunct en lid van de GKv Den Haag Centrum/Scheveningen).  

Kernteam 

Marjolijn Vreeken (teamcoördinator); 

Arnout Francke (missionair 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/ 

 


