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Inleiding
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het missionair project HECHT in 2019 een 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 2019 hebben het deputaatschap, de
classis, de kerken uit Groot Den Haag en particulieren ons weer rijkelijk ondersteund. 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 2020 zult blijven steunen, via gebed en
giften. Op deze wijze willen we iets van Gods liefde uitstralen aan de mensen in
Leidschenveen en Ypenburg. De financiële jaarrekening 2019 en de begroting 2020 vindt u
respectievelijk 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. Voor de contactgegevens
verwijzen we naar de bijlage bij dit Jaarverslag.
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1. Jaarverslag van het bestuur
Stichting Groot Den Haag
De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Den Haag Centrum/Scheveningen, VoorburgLeidschendam 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).
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.
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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 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. In ieder geval een 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 ZuidHolland 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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Jaarverslag 2019
HECHT Leidschenveen Ypenburg
31 maart 2020

HECHT Jaarverslag 2019
INLEIDING EN TERUGBLIK
Terugkijkend op de eerste jaren sinds de start van HECHT in mei 2016 zien we dat er van alles
gebeurd is. Elke jaar had een eigen accent. 2019 was vooral het jaar van vermenigvuldiging,
en het opzetten van een goede structuur voor nieuwe leiders. Het is inspirerend om het
meerjarenbeleidsplan 2016-2019 nog eens erbij 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. En in 2019 werkten we aan een vorm om samen als discipelen
Jezus te volgen, met ‘oude’ en nieuwe leiders, en we dromen verder over vermenigvuldiging.
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 daar maken we steeds weer stappen in. Het gaat niet altijd zonder
pijn, maar we houden vol!
Inmiddels is ook het meerjarenbeleidsplan 2019-2021 verschenen, we verwijzen u naar dit
stuk voor een vooruitblik. In dit jaarverslag kijken we wat uitgebreider terug op het jaar 2019.
HECHT Jaarverslag 2019
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1. 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,
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.
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DARTBORD [onze visie gevisualiseerd]
Hoe ziet dit er dan uit? We geven ons project sinds 2017 schematisch weer met een steeds
duidelijker uitgewerkt ‘dartbord’.
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, waarin 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 gedeeld wordt (ring). In de buitenste ring gebeurt dat
minder expliciet, in de binnenste ring meer expliciet. Communities sluiten aan bij de
behoeften en noden van de wijk. Deelnemers kunnen binnen het netwerk gewezen worden
op communities die passen bij dat waar ze behoefte aan hebben.
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. Christenen zijn ook welkom, mits zij zich in (willen gaan)
zetten voor één van de HECHT-communities.
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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KERNWAARDEN
De kernwaarden van HECHT willen we laten terugkomen in alles wat we doen en organiseren.
Ze zijn ook voor iedereen te lezen in een downloadbaar document op de website. Daarin
hebben we het als volgt verwoord:

HECHT’s kernwaarden
Dit is hoe we willen zijn. Daar mag je ons op aanspreken.
ECHT
We gaan voor echte ontmoetingen.
Ontmoetingen waarin ruimte is voor de mooie en minder mooie kanten van het leven.

HECHT
We willen ons duurzaam verbinden en bijdragen aan het floreren van de mensen in onze wijk en de
wijk als geheel.

OPEN
We staan open voor iedereen.
Wie je ook bent, hoe je ook in het leven staat en wat je verhaal ook is, je bent welkom bij HECHT.

FRIS
We willen steeds weer creatief, fris en verrassend zijn in wat we doen en hoe we het doen.

LEREND
We willen een gemeenschap zijn waar je fouten mag maken, zodat we blijven leren en groeien.

TRANSPARANT
We zijn altijd open over onszelf, onze motivatie en onze drijfveren.

---HECHT’s inspiratiebron
Dit is waarom we doen wat we doen. Daar vertellen we graag meer over.
GELOVEN
Wij geloven in Jezus. In alles wat we doen laten we ons leiden door zijn liefde en zijn woorden.
We willen Hem volgen en, net als Hij, het beste zoeken voor de mensen om ons heen.

----
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2. 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. We zijn in 2016
gestart met het opzetten van communities, dit blijft een doorgaand proces. Een aantal
groepen zijn gestart als eindige activiteit, met de hoop dat bezoekers na verloop van tijd bij
een community aansluiten. Onze stip op de horizon is dat in 2030 elke inwoner van
Leidschenveen-Ypenburg op 5 minuten loopafstand een community heeft waar hij/zij zich bij
kan aansluiten. 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 2019 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 10+ Lv – cursus/gespreksgroep rond opvoeding tieners
IK OOK VAN JOU – relatiecursus voor stellen
DOEN – praktische hulp aan wijkgenoten
MAMACAFE – een ontmoetingsplek voor jonge ouders in de wijk
FIT – fysiek en geestelijk fit zijn

De volgende communities waren nog in voorbereidende fase:
KROEG – een gezellige plek voor jongeren
KOOK – samen koken voor de wijk
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Sommige communities bestaan al vrij lang (Joy’n, Ladies Night, Alpha, Beta), maar de meeste
communities zijn nu een jaar of twee onderweg. Het is zowel voor de leiders als de
deelnemers zelf ontdekken hoe een community zich ontwikkelt.
Er zijn ook een aantal nieuwe communities onderzocht maar deze bleken niet levensvatbaar
te zijn, zo is HAAK nooit gestart omdat er een discussie ontstond over leiderschap.
In 2019 is er een weekend voor community-leiders geweest over het thema Undefended
Leadership, onder leiding van Oeds Blok. Hier leerden de leiders hoe hun persoonlijkheid en
geschiedenis van invloed is op hun leiderschapsstijl. Het
weekend werd door de leiders als zeer waardevol ervaren.
Het geleerde is in een aantal HECHT op Maandag
intervisiemomenten weer teruggekomen.
Naast de communities waren er ook enkele eenmalige
activiteiten. In de adventsperiode organiseerden we weer
de actie Omgekeerde adventskalender, waarbij
wijkgenoten kerstpakketten maakten voor minder
bedeelde wijkgenoten. Er zijn 35 pakketten gemaakt die in
samenwerking met Voedselbank Ypenburg 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 2019
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. Er werden
thema’s besproken die voor veel communities
in deze fase actueel zijn, zoals: hoe kun je in
een groep die al een tijd met elkaar optrekt
scherp blijven in het zoeken naar het delen van
het evangelie. Na het leidersweekend hebben
we een aantal keren intervisie gedaan, wat
diep ging en persoonlijk was.
Vanaf najaar 2018 werd HECHT op Zondag een open gemeenschap die het hart van het
dartbord vormt. We nodigden daarvoor mensen uit die we kennen vanuit de communities op
het dartbord. Gelovige wijkgenoten zijn wel welkom, mits ze zich (willen gaan) inzetten in een
nieuwe of bestaande HECHT-community of als ze niet-gelovige buren meenemen.
HECHT op Zondag was in 2019 eens per maand.
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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 en een maaltijd, 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. We zijn in 2019 op zoek
geweest naar aansprekende thema’s die ons
geloof expliciet uit laten komen en meer liturgische elementen.
De organisatie (inhoudelijk en praktisch) wordt gedaan door een apart team, dat samen
optreedt als community-leiders van HECHT op Zondag. Het kinder-/jongerenwerk voor deze
zondagse community besteden we uit aan een jongerenleider, die hiervoor eventueel een
vrijwilligersvergoeding kan krijgen.
De groep bezoekers is gegroeid en bestaan uit een vaste kern en diverse mensen hier
omheen. Per keer zijn er ongeveer 20 volwassenen en 15 kinderen aanwezig. We horen terug
dat mensen HECHT op Zondag als familie ervaren.
In 2019 zijn vanuit HECHT op Zondag twee HECHT feesten georganiseerd; het HECHT
zomerfeest met bbq en pubquiz en het HECHT kerstfeest met workshops en een viering met
door de gasten zelf gespeeld theater en zelf gezongen engelenkoortje en knutsels van de
kinderen. Beide feesten kwamen voort vanuit
een verlangen om op een laagdrempelige manier
de mensen uit communities die ‘aangehecht’ zijn
samen te brengen. We willen laten zien dat we
HECHT zijn, samen eten en delen en het
evangelie delen in woord en daad. We kregen
mooie reacties. Er waren ca 100 mensen
aanwezig. Op het kerstfeest zei een oma die met
haar kleinkinderen engeltjes had geknutseld en
daarna naar het kersttoneelstuk keek: we
hadden deze middag echt niet op een betere
manier kunnen besteden! We zagen een aantal
vaste gasten die steeds zeggen niet te geloven
vol overgave een wijze spelen of als engel zingen:
Mary did you know….. Het was schitterend!
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Vermenigvuldiging

Het verlangen is steeds geweest om de groep leiders uit te breiden, en meer betroken
christenen uit de wijk te helpen ontdekken wat hun plek en roeping is, als discipel en wellicht
ook als leider. In het voorjaar van 2018 is een introductieavond geweest om HECHT bij
mensen uit ons netwerk te introduceren. Eerst is hier op persoonlijk niveau vervolg aan
gegeven, en vanaf september is de groep ZOUT gestart, een groep voor christenen in de wijk
die discipel van Jezus willen zijn en willen ontdekken wat hun roeping is voor de wijk. De
groep is gestart met een tiental nieuwe mensen en een tiental leiders die ook deelnamen aan
HECHT op Maandag, met de bedoeling dat oude en nieuwe leiders zouden integreren. ZOUT
kwam eens in de maand, op de andere maandagavond, bij elkaar.
Al snel merkten we dat het idee van twee deels overlappende groepen, ZOUT en HECHT op
Maandag, niet werkte; leiders kozen in de praktijk voor één van de twee groepen waardoor
het toch twee aparte groepen werden. Ook was twee keer per maand voor sommige leiders
niet haalbaar. Daarom willen we in 2020 starten om van deze groepen één groep te maken,
waarbij de invulling per keer verschilt. De groep blijft ZOUT heten en is een plek waar
discipelen en leiders van HECHT elkaar ontmoeten, bemoedigen, leren en delen.
We blijven ook verder uitkijken naar christenen in de wijk die willen aanhaken.

Kernteam

Het kernteam bestond uit Arnout Francke, buurtdominee (0,6 fte), Ineke Kouwenberg,
communicatiedeskundige (0,2 fte) en Marjolijn Vreeken, teamcoördinator (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. In 2019 hebben we hier een vervolg aan gegeven op minder intensieve
basis met 1 kort weekend per jaar.
HECHT Jaarverslag 2019
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Hiernaast zijn we onderdeel geworden van het (kernteam van) het Missionair Platform Den
Haag, om ook in eigen stad onze ervaring delen en ons in te zetten.
Arnout is gestart met persoonlijke coaching door Oeds Blok.

3. COMMUNICATIE
Net als in 2018 richtten we ons in 2019 op twee verschillende 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 associatie 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.
De eerste associatie hoeft dus niet te zijn dat we christelijk zijn. Dat was altijd een bewuste
keuze, omdat we ontdekken dat de term christelijk voor mensen een drempel kan zijn. Dat
hebben we ook letterlijk teruggekregen van een wijkgenote, die ondanks dat toch mee is gaan
doen.
'Als jullie maar niet proberen mij te bekeren ..'
Anderhalf jaar geleden kregen we een mailtje van Linda. Onze dauw-stiltewandeling sprak haar wel aan, maar
ze had op de website gezien dat we christelijk zijn. Dat vond ze lastig. Ze wilde best mee, schreef ze, zolang
we maar niet zouden proberen haar te bekeren.
We hebben het niet geprobeerd. Dat doen we bij niemand. Wat we wel doen: laten zien wie Jezus is. Soms
in woorden, altijd in daden.
Inmiddels is Linda regelmatig te gast bij onze aanschuifmaaltijd PROEF. Haar aanvankelijke argwaan is
omgeslagen in waardering. Sterker nog, ze heeft iets moois ontdekt. Laatst stuurde ze een appje met
dit citaat ..
"ik ben anders tegen geloven aan gaan kijken.
Ik zie het nu als ge-love-n.
Er zit love in. Liefde."

We bidden vaak voor Linda en voor alle andere mensen die meedoen in HECHT-community's. Dat ze mogen
ontdekken Wie de bron van deze liefde is.
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We merken dat we in 2019 wat opener zijn geworden, bijvoorbeeld door op Social Media uit
te nodigen voor HECHT op Zondag, dat we beschrijven als: een ontmoeting met elkaar en
misschien wel met God. We voelen meer ruimte nu de wijk ons leert kennen en weet waar we
voor staan.
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 Posthoorn en ’t Krantje,
. via social media (met name Facebook)
. het verzenden van een maandelijkse nieuwsbrief.
Daarnaast maakten we dit jaar voor verschillende
communities papieren en/of digitale posters en
flyers. Zoals de maandelijkse uitnodigingsflyer voor
HECHT op Zondag, Ladies Night en Joy’n. En, in het
voor- en najaar, campagnematerialen voor Ik ook
van Jou.
Het ontbreekt ons aan middelen om zaken als naamsbekendheid te onderzoeken. Maar, het
aantal volgers op Facebook, abonnees op de nieuwsbrief en deelnemers aan communities zijn
redelijke graadmeters voor het succes van onze communicatie-inspanningen.
Eind 2019 zijn dat er resp. 295 volgers op FB, 540 abonnees op de nieuwsbrief en ca 75
nieuwe aanmeldingen voor communities en activiteiten.
We streven ernaar om de komende 5 jaar deze cijfers te verhogen naar 1.000 volgers op
Social Media, 1.750 abonnees op de maandbrief en ruim 250 unieke deelnemers aan
communities.

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 2019 hebben we als kernteam deze verantwoordelijkheid opgepakt.
Op 12 februari organiseerden we een gebedsavond, waar zo’n 15 bezoekers samen met ons in
gebed gingen voor de wijk Leidschenveen Ypenburg en het werk van HECHT.
Dit jaar verstuurden we twee keer, in mei en in september, een digitale gebedsbrief aan een
breed bestand met ca 120 voorgangers en scriba’s van kerken en betrokken christenen.
Daarin delen we onze ervaringen en vragen we de lezer, persoonlijk en met zijn of haar
kerkelijke gemeente, te bidden voor een aantal concrete gebedspunten.
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4. DUURZAME FINANCIEN
HECHT is gezegend door de eerste 3 jaar financiële ondersteuning te krijgen, en daarna met
verlenging nog eens drie jaar toezeggingen, vanuit het Deputaatschap Missionaire
Dienstverlening, GKv classis Midden-Holland en de gereformeerde kerken vrijgemaakt
Den Haag Centrum/Scheveningen, Voorburg en ’s-Gravenhage Zuid/Rijswijk. We realiseren
ons dat dit een enorme zegen is. Tegelijk weten we dat op de langere termijn deze
toezeggingen aflopen
HECHT stelt zich ten doel om vanaf 2020 25% van de begroting zelfstandig te financieren. Elk
daaropvolgend jaar neemt dit toe met 25% totdat in 2023 HECHT volledig op eigen benen kan
staan. De eerste stap is om een fundament te leggen onder de begrotingspost giften en in het
verlengde daarvan de begrotingspost collecten. Vanaf 2020 moet dit jaarlijks resulteren in
een cumulatieve toename van financiële zelfstandigheid; 2020 25%, 2021 50%, 2022 75% en
uiteindelijk in 2023 100%. Deze groei naar financiële zelfstandigheid is niet verwerkt in
voorliggende begroting om te voorkomen dat 'wens denken' vertaald wordt naar een nog niet
gerealiseerde werkelijkheid. In de huidige situatie is de bijdrage van het Deputaatschap
Missionaire Dienstverlening, Classis GKv Midden-Holland en de GKv kerken van Groot Den
Haag ontegenzeggelijk nog vereist om de continuïteit van HECHT te borgen.
Mocht de groei naar financiële zelfstandigheid leiden tot een substantieel financieel surplus
dan zal tijdig met het Deputaatschap Missionaire Dienstverlening, classis GKv Midden-Holland
en de GKv kerken van Groot Den Haag in overleg worden getreden.
In het voorjaar van 2020 wordt gestart met het opstellen van een fondswervingsstrategie.
Ook wordt in 2020 wederom vol ingezet op de decemberactie. Dit heeft in 2019 ruim
€ 20.000,00 opgeleverd.

5. TOT SLOT
Een aantal jaar geleden, toen we net begonnen waren als HECHT, spraken we een bevriende
collega-pionier over hun project. We verbaasden ons dat hij zo goed kon duiden, achteraf
gezien, dat elk jaar een jaar was van groei in een bepaalde richting, wat achteraf een logisch
groeiproces was. Voor ons gevoel deden wij maar iets, en welke kant het zou opgaan was nog
verre van duidelijk.
Als we nu dit jaarverslag teruglezen is het zo mooi om terugkijkend op een aantal jaren
precies hetzelfde te zien gebeuren. HECHT is organisch gegroeid, niet omdat het zo gepland is
maar omdat het zo geleid is. We startten ooit met een altaar van gebed, en nog steeds zien
we vaak door gebed de volgende stap duidelijk ontstaan.
En ook in het dagelijks reilen en zeilen van HECHT denken we zo vaak dat er niet zoveel
gebeurt. Daarom is het mooi een jaarverslag te maken, en samen te delen: God is groot, Hij is
er bij, Hij geeft Zegen!
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3. Financieel jaarverslag 2019
3.1 Verslag van de penningmeester
Exploitatieresultaat
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 9.679. Het overschot wordt
veroorzaakt door deels lagere uitgaven en overlopende kosten ter grootte van ca. € 3.500 van
2019 naar 2020. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Inkomsten
De Stichting is financieel gezond mede dankzij een toereikend eigen vermogen.
Uitgaven
De uitgaven zijn lager dan begroot. Met name de kosten voor toerusting, communicatie en
projecten zijn lager uitgevallen dan geraamd.
Overig
Conform het geldende Nederlandse arbeidsrecht is het tijdelijke arbeidscontract van de
teamcoördinator per 1 september omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.
Toekomst
Hiervoor verwijzen we naar de begroting 2020 die in hoofdstuk 6 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 2020 zult blijven steunen, via gebed en
giften. Op deze wijze willen we iets van Gods liefde uitstralen aan de mensen in
Leidschenveen en Ypenburg.
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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 op basis van het kasstelsel. 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 2019
Activa
31 december 2019
€

31 december 2018
€

Materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

0

0

Vorderingen

0

0

56.683

47.004

56.683

47.004

Liquide middelen

Passiva
31 december 2019
€
€

31 december 2018
€
€

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

54.183

44.604

Voorzieningen
Vakantiegeld

2.500

2.500

2.400

2.400

Kort lopende schulden
Belastingen
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0

0

56.683

47.004

3.2.2 Staat van baten en lasten over 2019
werkelijk
2019
€

Baten

begroot
2019
€

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag
Bijdrage Deputaatschap
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland
Bijdrage giften
Bijdrage collecten kerken
Overige baten projecten
Rente

8.500
39.996
8.354
27.180
1.138
4.006
2

8.500
40.000
8.354
22.500
2.500
7.500
10

Som der baten

89.176

89.364

Lasten
Personeelslasten
Huisvesting
Communicatie
Toerusting
Activiteiten / projecten
Administratie
Onvoorzien

61.425
8.685
0
2.608
6.440
338
0

63.000
10.000
1.000
3.500
11.000
500
364

Som der lasten

79.497

89.364

9.679

0

Resultaat
Resultaatbestemming: wordt toegevoegd aan het eigen vermogen
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4. Begroting 2020
begroot
2020
€

Baten

werkelijk
2019
€

begroot
2019
€

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag
Bijdrage Deputaatschap
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland
Bijdrage giften
Bijdrage collecten kerken
Overige baten projecten
Rente

8.500
40.000
8.354
22.500
2.500
7.500
5

8.500
39.996
8.354
27.180
1.138
4.006
2

8.500
40.000
8.354
22.500
2.500
7.500
10

Som der baten

89.359

89.176

89.364

Lasten
Personeelslasten
Huisvesting predikant
Communicatie
Toerusting
Activiteiten / projecten
Administratie
Onvoorzien

63.000
10.000
1.000
3.500
11.000
500
359

61.425
8.685
0
2.608
6.440
338
0

63.000
10.000
1.000
3.500
11.000
500
364

Som der lasten

89.359

79.497

89.364

0

9.679

0

Resultaat

Toelichting op de begroting
Voor 2020 wordt een sluitende begroting gepresenteerd.
Baten
De totaal begrote baten in 2020 zijn nagenoeg gelijk aan de begroting 2019. 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 personeelslasten stijgen licht. Stichting Groot Den Haag volgt de Materiële Regelingen
Steunpunt Kerk en Werk voor het vaststellen van de personele vergoedingen.
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Bijlage
Onderstaande gegevens hebben peildatum 31 december 2019
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, VoorburgLeidschendam 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/
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