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INLEIDING
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het missionair project HECHT in 2020 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 2020 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
2021 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 2020 en de begroting 2021 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;
• Werner Bos (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 ’sGravenhage 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.
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.

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.
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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 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
Wat was 2020 een raar jaar. Het is vreemd om het jaarplan er bij te pakken, en eigenlijk
door bijna alle plannen die we hadden een streep te zetten. Dat gevoel hadden we in
maart ook zeker, toen de eerste lockdown vanwege Covid-19 een feit was. Er werd
letterlijk een ‘pauzeknop’ ingeduwd, en net als de rest van het land en de wereld legden
we onze activiteiten grotendeels stil. Er was nog niet bekend voor hoe lang en we hadden
tijd nodig om te schakelen. Toen de lockdown en beperkingen voortduurden merkten we
dat een andere benadering nodig was. In dit verslag beschrijven we wat er in 2020 wél
gedaan is. Want er zijn ook mooie dingen ontstaan. Zoals 1-op-1 ontmoetingen en een
online Alpha cursus.
Een uitgebreid proces waar we wél in gestapt zijn is het Visietraject voor de toekomst
van HECHT. Samen met het merendeel van de communityleiders zijn we een traject in
gegaan waarin we nadenken over de toekomst van HECHT. We bestaan nu 4,5 jaar, en
het wordt tijd om na te denken over verzelfstandiging. We zien het, ondanks alles, als
een zegenrijk proces waar we nu meer tijd voor hadden.
We zien 2020 niet als een verloren jaar. Wel zien we er naar uit om elkaar weer live te
ontmoeten, we missen de ontmoetingen in communities en bij HECHT op Zondag. Maar
we hebben ook geleerd dat God vaak juist in het kleine er bij is. We zijn samen op zoek
geweest naar God in 1-op-1 gesprekken of tijdens online ontmoetingen. Er was gebed.
God was er!

DOELSTELLINGEN 2020
1. Missie en gemeenschap
a. Bestaande communities behouden & versterken
b. Nieuwe communities opzetten, bijv. KERN
c. Bestaande communities kopiëren (zoals PROEF)
d. HECHT op zondag (liturgisch) uitbouwen.
e. Platform buutdominee opzetten
f. Plan jongerenwerk(er) maken
2. Discipelschap: Toerusten discipelen binnen HECHT
3. Leiderschap
a. Nieuwe leiderschapsgroep (nr.2) starten
b. Toerusting en coaching leiders
4. Vermenigvuldiging Plan opstellen voor een vernieuwde doorstart
5. Communicatie: Uitvoering plan wijk & achterban
6. Duurzame Financiën: Plan opstellen voor duurzame financiën
Hierna zullen we de doelstellingen voor 2020 per onderwerp toelichten.
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MISSIE & GEMEENSCHAP
Een groeiend netwerk van HECHT-communities, verbonden door hetzelfde DNA, waarin
bewoners elkaar ontmoeten en het evangelie proeven in daden en/of woorden.
Onder het kopje Missie & Gemeenschap werd allereerst benoemd hoe we verdergaan met
communities. Er werd gesproken over uitbreiden en kopiëren. In de praktijk komen we er
echter achter dat juist de bestaande communities – waarvan de meeste al 3 jaar of
langer bestaan – onze zorg en aandacht nodig hebben. Vandaar dat we hier eerst een
kopje aan wijden:

Bestaande communities behouden & versterken

De bestaande communities zijn vanaf maart vrijwel allemaal stil komen te liggen.
Sommige communities hebben rond de zomer nog een keer in de buitenlucht
afgesproken, of hebben een online ontmoeting gehad. De communityleiders hebben af en
toe een kaartje aan deelnemers gestuurd of een bloemetje of aardigheidje gebracht.
DAUW is als enige community het grootste deel van het jaar doorgegaan, maar zonder
ontbijt.
Het viel ons op dat vanuit de deelnemers niet veel respons kwam via appgroepen en
dergelijke. Wellicht waren mensen te druk met hun eigen bezigheden in goede banen
leiden. Tegelijk is de vraag of we, na een jaar stilgestaan hebben, op dezelfde voet
verder gaan als het weer kan. In het jaarplan stond een evaluatie gepland, deze vraag
nemen we mee in het leidersoverleg.

Nieuwe communities opzetten

We waren al van plan nieuwe communities te gaan starten, en dat is ook gebeurd. In
eerste instantie hebben we overwogen een community over de basics van het christelijk
geloof te starten: KERN. Voor deze community hebben we materiaal gezocht, en we zijn
nu het boekje Hoopvol Leven van Gert-Jan Roest aan het bespreken bij ZOUT als test
hiervoor.
Alpha online
We zijn in het najaar gestart met Alpha online, een tool die op
veel andere plekken is ingezet en ons ook geschikt leek voor
HECHT in deze periode. We zagen behoefte aan verdieping, en
zijn gestart met een online Alpha cursus. We kregen 4
deelnemers en hebben mooie gesprekken – juist ook met
mensen die bij een live Alpha cursus waarschijnlijk niet waren
gekomen! Elke woensdagavond komt een groep online bij
elkaar om een thema te bespreken. Mensen zijn bijzonder
open in deze cursus. We merken dat God aan het werk is in
harten van mensen! Waar we ook blij mee zijn is dat een
aantal mensen heeft aangeven met een volgende Alpha graag
mee te willen doen. Het gaat om wijkgenoten die we via onze
communities al heel lang kennen. We hopen en bidden dat ze
de ruimte en tijd hebben om in 2021 met een Alpha mee te
draaien.
Ik ook van jou – online
De cursus Ik ook van jou (met materiaal van The Marriage
Course) is ook online gegaan. Een eerste cursus met --- stellen is in 2020 gegeven. In
voorjaar 2021 staat de volgende al gepland. Ook hier zijn we dat de online formule een
nieuwe doelgroep aanboort.
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Communities kopiëren

Omdat in 2020 de meeste communities stil lagen, zijn er ook geen communities
gekopieerd. We schuiven dit door naar 2021, en denken dan aan PROEF of DAUW.

HECHT op Zondag (liturgisch) uitbouwen

HECHT op Zondag is stil komen te liggen. We hebben na de zomer overwogen om in een
kerkgebouw te herstarten, maar vanwege de opzet met veel loopbewegingen en eten zou
dit te risicovol zijn. Het was ook niet geschikt om online vorm te geven.

Arnout Vlogt

Al eerder kwam het idee langs, maar nu was er een
extra motivatie: Arnout is gestart met vloggen.
Tijdens de eerste lockdown vlogde hij iedere werkdag.
Na de zomer heeft hij dat teruggebracht naar eens
per week. In de week voor kerst bracht hij weer
dagelijks een korte kerstboodschap. Je kunt hem
volgen via het YouTube kanaal: HECHT Leidschenveen
Ypenburg - YouTube. Zo is er toch wat zichtbaarheid
voor HECHT en we kunnen een boodschap doorgeven
aan de wijk. We krijgen positieve reacties.

Kerstacties

Rondom Kerst bemerkten we dat er ondanks alle onmogelijkheden veel behoefte was om
toch iets zinvols te doen. We hebben 3 coronaproof kerstacties gedaan, die veel mooie
contacten, verbinding en zichtbaarheid in de wijk hebben gebracht.
Kerstwandeling coronaproof
In de week van kerst konden mensen zich opgeven voor een kerstwandeling waarbij op 3
routes in de wijk opzoek kon worden gegaan naar QR-codes met link naar filmpjes van
scenes uit het kerstverhaal. Na het filmpje kreeg een gezin een vraag mee om overweg
te bespreken. Dit project is opgezet door een projectteam waarin verschillende
deelnemers van communities deelnamen, dit was al een heel mooie samenwerking.
In totaal hebben zo’n 260 gezinnen, verdeeld over 2 routes in Ypenburg en 1 in
Leidschenveen, mee gedaan. Een alternatieve coronaproof versie van het
Kerstwandeltheater. Zo konden we het kerstverhaal met veel gezinnen delen.
Omgekeerde adventskalender voor Geloven in
Moerwijk
HECHT organiseerde voor het derde jaar de
‘omgekeerde adventskalender’, een project waarbij
spaarders in de adventsperiode elke dag een item in
een tas stopten voor een gezin in Moerwijk. Dit was
een samenwerking met Geloven in Moerwijk en met
de Voedselbank. We werden verrast door heel veel
aanmeldingen en konden uiteindelijk 120
huishoudens blij maken met een mooie tas, vaak
aangevuld met een kaart met mooie boodschap en
lieve cadeautjes.
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Link persbericht: Wijkbewoners maken 120 kerstpakketten voor stadsgenoten in
Moerwijk — HECHT Leidschenveen Ypenburg (hecht-lvyp.nl)
Project KOOK brengt kerstpakketten
In 2020 zou gestart worden met project KOOK, een project
waar wijkbewoners samen met kwetsbare medemensen samen
zouden gaan koken en eten. We lieten de betrokken
instellingen merken hen nog niet vergeten te zijn door ze een
kerstpakket te brengen vol lekkers en met een mooie kaart
met kerstwens. Zo is er toch weer even contact geweest en de
hoop uitgesproken dat we volgend jaar alsnog kunnen
samenwerken.

Gebed als dragende kracht

We hebben met de leiders van de, veelal stil liggende,
communities dit jaar speciaal de kracht van gebed ervaren. Op
momenten dat wij er niet fysiek konden zijn voor wijkbewoners, mochten we hen juist in
Gods handen leggen. We merkten dat juist daardoor openingen kwamen voor samen
Bijbellezen of een aanmelding voor de Alpha cursus.

DISCIPELSCHAP
Met steeds meer mensen in de wijk ervan getuigen en samen ontdekken hoe Jezus
Christus ons leven en onze wijk tot bloei brengt.
Nieuwe discipelen helpen om nieuwe leerlingen te maken. Zo verwoordden we onze
intentie onder het punt Discipelschap in het Meerjarenbeleidsplan. Discipelen maken is
geen maakbaar proces, maar wel iets waar we intentioneel aan willen werken.

Ruimte voor geloofsgesprek

In gesprek met de communityleiders merken we dat in communities meestal geen plek is
voor een dieper (geloofs)gesprek. Die keuze is vaak bewust, zeker als het een
community in de buitenste ringen betreft. Echter, om discipelen te maken moet er ruimte
zijn voor persoonlijke gesprekken die een spa dieper gaan. We willen de leiders hiervan
bewust maken en uitdagen om die ruimte te creëren, mensen op te zoeken en het
gesprek aan te gaan.
Omdat veel communities wegvielen door de maatregelen, kregen we een aantal
verzoeken voor mooie 1-op-1 gesprekken. Dit zorgde voor verdieping die op een
community-avond niet altijd mogelijk is. Een paar mensen zijn wekelijks samen gaan
Bijbellezen.
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Community over basics van het geloof

Een ander hulpmiddel is een nieuwe community op te zetten richting geloven (in de
binnenste ring van het dartbord), waarvoor we deelnemers van andere communities
kunnen uitnodigen. Zoals al benoemd zijn we hiervoor materiaal aan het testen.

LEIDERSCHAP
Toegeruste leiders die op hun beurt ook weer anderen helpen leider te worden, binnen
een heldere organisatiestructuur van taken, verantwoordelijkheden, verantwoording
afleggen en coaching.
In heel 2020 is de leidersgroep ZOUT om de week op maandagavond samengekomen,
meestal online en soms live (als het kon volgens de maatregelen, in een bedrijfslocatie).
Het was heel fijn en goed om als leiders elkaar te blijven ontmoeten. Dit was een plek
om de uitdagingen van het leven in Coronatijd te delen, samen te bidden voor elkaar, de
wijk en de communities en Bijbel te lezen.
In het voorjaar hebben we een periode van gebed gehad. We baden voor open harten
juist nu deuren gesloten moesten blijven. We merkten dat God er bij was!
We zijn ook het boekje Hoopvol leven gaan bespreken ter voorbereiding van KERN.
We hebben dit als een goede tijd ervaren, waarin we elkaar vast hielden.

Verder plan om door te groeien

Er is in 2020 geen nieuwe leiders-avond geweest, dit schuift door naar 2021.

VERMENIGVULDIGING
We willen een beweging binnen de wijk op gang brengen van een groeiend aantal
communities, leiders en discipelen van Jezus.
Onder dit kopje lichten we graag het Visietraject toe dat we in mei 2020 zijn gestart met
een visietraject voor de toekomst van HECHT. Hieraan deden de meeste
communityleiders enthousiast en gedreven mee.
In 4 groepjes werd nagedacht over belangrijke thema’s:
1. Geestelijk huis
2. Business Canvas
3. Stichtingsvormen en stichting RECHT
4. Financieringsvormen
Uitgangspunt voor het visietraject: toewerken naar een zelfstandige primaire
gemeenschap waarin mensen Jezus kunnen leren kennen en verder gevormd worden in
het leerling van Jezus zijn (dus voor nieuwe en bestaande christenen).
We zien dat we in een fase komen waarin juist nu mensen, onder andere bij 1-op-1
gesprekken en de online Alpha, stappen maken richting geloven. We zijn heel dankbaar
dat we dit mogen zien!
We vinden het belangrijk om, wanneer mensen deze stappen maken, een christelijke
gemeenschap in de wijk te hebben waar zij zich bij kunnen aansluiten.
We hebben dit in het Visietraject geformuleerd als: een hechte familie vormen rond Jezus
in Leidschenveen-Ypenburg.
In de groepjes is verder nagedacht over de uitwerking hiervoor. Het Geestelijk huis, wat
we geloven en wat ons fundament is, is leidend voor de andere groepjes.
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Het groepje Business Canvas heeft voor HECHT een overzicht gemaakt om helder te
krijgen wat ons doel is en hoe we het gaan behalen. In diverse bewoordingen gaven we
woorden aan het wat, hoe en waarom van ons doel.
We dachten na over stichtingsvormen, en het mogelijk oprichten van een stichting
RECHT naast HECHT, wat ons helpt om maatschappelijke projecten beter vorm te geven
en ook hiervoor gemakkelijker fondsen te werven. Hiervoor hadden we gesprekken met
andere pioniersplekken om te leren van hun ervaring. We onderzochten welke
organisatievorm het beste bij HECHT als zelfstandige primaire gemeenschap past. Onze
voorkeur is daarbij om onder de paraplu van GKV te blijven voortbestaan.
Ook dachten we na over een financieringsmodel die past bij de verzelfstandiging. We
hebben voor 6 jaar een toezegging gekregen voor ondersteuning vanuit GKV. We willen
na de 6 jaar zelfstandig verder, en maken plannen over financieringsvormen die hierbij
passen.
In december 2020 hebben we het Visietraject met de wens te verzelfstandigen en een
bijbehorende routekaart met stappenplan gepresenteerd aan de 3 kerkenraden van GKV
Groot Den Haag. We kregen hierop positieve reacties.

COMMUNICATIE
Communicatie met de wijk

2020 begon als elk ander jaar. We brachten een aantal keren per week HECHTontmoetingen onder de aandacht via Facebook en Instagram. Daarmee bereikten we
wekelijks 1.000 tot 1.500 wijkgenoten.
We stuurden nieuwsbrieven en lanceerden de nieuwe community Kook.
Toen werd het 12 maart en raakte de ontmoetingskalender akelig leeg. Maar we
herpakten ons snel en zochten nieuwe manieren om mensen te bereiken.
Zo startten we al in de eerste week het initiatief Burenhulp Leidschenveen Ypenburg.
Die bestaat uit een speciale Facebook-groep waar hulpvragers en -aanbieders elkaar
vinden. We lieten ook 500 burenhulp-kaarten drukken, waarmee wijkgenoten concrete
hulp kan aanbieden aan een wijkgenoot. De kaarten verspreidden we onder meer via de
vele minibiebs in de wijken.
Eind maart startte Arnout met Arnout’s vlogtalks. Daarvoor startten we een speciaal
HECHT-kanaal op Youtube en deelden de video’s via social media. Het bereik varieerde
van 150 tot ruim 1.000 per video.
In het najaar introduceerden we de online versie van de relatietraining Ik ook van Jou
en Alpha-cursus online. Mooie aanleiding om weer publiciteit te zoeken op social
media, in lokale krant en via onze nieuwsbrief. Dankzij een betaalde campagne bereikten
we hiermee zo’n 5.000 mensen in de wijk.
In december hielden we twee acties. De Omgekeerde Adventkalender en de
coronaproof Kerstwandeling. Daarmee bereikten we een ongekend aantal mensen in
de wijk. Beide acties werden veel gedeeld op social media en haalden de lokale krant en
wijkwebsites. Zo bereikten we duizenden mensen in de wijk.
Een mooi bij-effect: tientallen deelnemers namen een abonnement op de nieuwsbrief van
HECHT en/of werden lid van onze pagina op Facebook. Zo blijven we dus in contact met
deze wijkgenoten.
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Het aantal abonnees op onze nieuwsbrief is nu ruim 600, de HECHT-pagina op Facebook
heeft inmiddels 440 volgers.
Al met al voelen we ons gezegend dat we in een tijd van afstand vooral via social
media mensen mochten bereiken. Door de Gods boodschap van liefde en verbondenheid
met hen te delen in Arnout’s vlogs en de Kerstwandeling, door online ontmoetingen te
organiseren en door wijkgenoten de mogelijkheid te bieden en te activeren om zich in te
zetten voor de naaste in de wijk.

Communicatie met de achterban

We verstuurden in 2020 3 maal een digitale nieuws- en gebedsbrief.
Met Pinksteren verscheen een nieuwe uitgave van De Verre Naasten:
Meedoen in Gods Missie. Daarin stond een uitgebreid artikel over
HECHT. Vanwege de coronamaatregelen verscheen het blad alleen
digitaal. Het is te vinden via deze link: MEEDOEN magazine mei 2020 flipgorilla.

DUURZAME FINANCIËN
In het Visietraject is hard gewerkt aan financieringsmodellen voor de toekomst.
In 2020 is een bijdrage vanuit Maatschappij van Welstand aangevraagd en toegezegd
voor de periode 2020-2022.
Het Deputaatschap heeft verleent voor maximaal 10 jaar ondersteuning. HECHT zit in de
2e driejaars periode voor ondersteuning gerekend van 2017. In dat kader werkt HECHT
toe naar nieuwe organisatievormen met bijpassend nieuw financieringsmodel.

KERNTEAM
Rondom het Visietraject is nagedacht of de rollen in het kernteam veranderen. De eerste
vraag was dan welke (betaalde) rollen we nodig hebben in de toekomst. Er is extra werk
te verwachten rondom fondswerving en voor stichting RECHT. We denken ook aan een
ander model, met een “HECHT-raad” en minder betaalde krachten, zodat sommige taken
door anderen kunnen worden opgepakt. Ook de rolverdeling met de Bestuurscommissie
en het mogelijk verzelfstandigen in de toekomst moet concreet worden afgestemd. Dit
wordt in 2021 verder uitgewerkt.

TOT SLOT
In het jaarplan 2020 benoemden we – nog vóórdat Corona de wereld in haar greep kreeg
– de ‘pauzeknop’, en dat hebben we, op een niet vermoedde manier, gemerkt in 2020.
Het stilleggen van de communities deed pijn, en we misten live ontmoetingen. Toch
mogen we dankbaar terugkijken op 2020. We zijn dankbaar dat we bij ZOUT de kracht
van gebed mochten merken. We zijn dankbaar dat er 1-op-1 gesprekken waren en dat
we met mensen mochten gaan Bijbellezen. We zijn dankbaar voor de Alpha online waar
we met mensen over geloof praten. We zijn dankbaar dat we een Visietraject mochten
ingaan waarin we toewerken naar een zelfstandige, primaire christelijke gemeenschap,
een familie rondom Jezus in Leidschenveen-Ypenburg. We willen vol verwachting
uitkijken naar mensen die tot geloof komen en hun een plek in de familie rondom Jezus
aanbieden.
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3. Financieel jaarverslag 2020
3.1 Verslag van de penningmeester
Exploitatieresultaat
Het jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 17.677. Het overschot wordt
veroorzaakt door hogere ontvangsten (€ 9.283) en lagere uitgaven (€ 8.394). Het positieve
resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Inkomsten
De Stichting is financieel gezond mede dankzij een toereikend eigen vermogen. In 2020 is er
bijna € 10.000 meer aan giften ontvangen dan begroot.
Uitgaven
De uitgaven zijn lager dan begroot. Met name de kosten voor toerusting, communicatie en
projecten zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit laatste laat zich verklaren door COVID-19.
Toekomst
Hiervoor verwijzen we naar het hoofdstuk van dit jaarverslag waarin de begroting 2021 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 2021 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 2020
Activa
31 december 2020
€

31 december 2019
€

Materiële vaste activa

0

0

Vlottende activa

0

0

Vorderingen

0

0

74.360

56.683

74.360

56.683

Liquide middelen

Passiva
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

71.860

54.183

Voorzieningen
Vakantiegeld

2.500

2.500

2.500

2.500

Kort lopende schulden
Belastingen
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3.2.2 Staat van baten en lasten over 2020
werkelijk
2020
€

Baten

begroot
2020
€

Bijdrage deelnemende kerken Den Haag
Bijdrage Deputaatschap
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland
Bijdrage giften
Bijdrage collecten kerken
Subsidies
Overig en rente

8.500
40.000
8.354
32.145
2.993
5.706
943

8.500
40.000
8.354
22.500
2.500
7.500
5

Som der baten

98.642

89.359

Lasten
Personeelslasten
Huisvesting
Communicatie
Toerusting
Activiteiten / projecten
Administratie
Onvoorzien

62.105
8.686
0
1.553
7.924
607
90

63.000
10.000
1.000
3.500
11.000
500
359

Som der lasten

80.965

89.359

Resultaat

17.677

0

Resultaatbestemming: wordt toegevoegd aan het eigen vermogen
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4. Begroting 2021
begroot
2021
€

Baten
Bijdrage deelnemende kerken Den Haag
Bijdrage Deputaatschap
Bijdrage Classis GKV Midden-Holland
Bijdrage Maatschappij van Welstand
Bijdrage giften
Bijdrage collecten kerken
Subsidies
Overig en rente

werkelijk
2020
€

begroot
2020
€

8.500
40.000
8.354
4.000
30.000
2.500
7.500
5

8.500
40.000
8.354
0
32.145
2.993
5.706
943

8.500
40.000
8.354
0
22.500
2.500
7.500
5

100.859

98.642

89.359

80.000
10.000
1.000
3.500
16.500
750
109

62.105
8.686
0
1.553
7.924
607
90

63.000
10.000
1.000
3.500
11.000
500
359

Som der lasten

111.859

80.965

89.359

Resultaat

-11.000

17.677

0

Som der baten

Lasten
Personeelslasten
Huisvesting predikant
Communicatie
Toerusting
Activiteiten / projecten
Administratie
Onvoorzien

Toelichting op de begroting
Voor 2021 wordt sluitende begroting met een tekort van € 11.000 gepresenteerd.
Baten
De totaal begrote baten in 2021 zijn hoger dan de begroting 2020. Enerzijds omdat we
verwachten dat de fondsenwerving zijn vruchten zal gaan afwerpen en dit zal leiden tot meer
giften / vast donateurs. Anderzijds heeft de Maatschappij voor Welstand voor de komende 3
jaar een financiële toezegging gedaan voor ondersteuning van in totaal € 10.500 waarvan
€ 4.000 opvraagbaar is in 2021.
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 in 2021. In de loop van 2021 zal tijdelijk capaciteit worden
aangetrokken om een impuls te geven aan het missionaire werk. Hierbij kan worden gedacht
aan bijvoorbeeld een jongerenwerker. De financiële situatie laat dit toe. Stichting Groot Den
Haag volgt de Materiële Regelingen Steunpunt Kerk en Werk voor het vaststellen van de
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eindversie 2021

Pagina 17

personele vergoedingen.
In 2021 zal naar verwachting zullen de kosten voor activiteiten / projecten flink toenemen.
Enerzijds betreffen dit kosten in de groei naar duurzame zelfstandigheid en anderzijds kosten
voor het realiseren van de gestelde doelstellingen.
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Bijlage
Onderstaande gegevens hebben peildatum 31 december 2020
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);
Werner Bos (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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