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1. BESTUURSVERSLAG
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Evangelisch centrum Shelter te Dronten

1.1 Bestuursverslag
Algemeen
Shelter Dronten is een Evangelisch kerkgenootschap, met de volgende doelstelling:
Mensen in beweging zetten, trainen, onderwijzen en toerusten, zodat zij de wereld in gaan om Gods Woord
verder te vertellen, totdat de Gemeente van de Here Jezus volwassen en volgroeid zal zijn en Gods
Koninkrijk zal komen, Hij geëerd zal worden en Zijn wil zal worden gedaan. Dit komt overeen met de
Bijbelse opdracht, vermeld in Mattheus 28:19.
Activiteiten
Ook in 2015 hebben we wekelijks mensen mogen verwelkomen in onze locatie aan de Drieslag in Dronten.
Hier hebben wij elke zondag vieringen, waarbij de nadruk ligt in het leren kennen van Jezus, het eren van
God door muziek, onderwijs uit de Bijbel en daarbij ook aandacht hebben voor elkaar.
Het kindernet heeft leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen, zowel tijdens de vieringen als op
speciale gezinsdiensten.
Daarnaast was ook het mannennetwerk actief, inmiddels twee celgroepen. Enthousiaste mannen die
tweewekelijkse avonden organiseren met diepgang en gezelligheid. Een aantal vrouwen nam in 2015 ook
het initiatief voor een vrouwencelgroep, ook dit is goed van de grond gekomen.
In april was er opnieuw een Encounterweekend, een weekend waarin de deelnemers tijd apart zetten
voor een ontmoeting God de Vader, de betekenis van het lijden en opstaan van Jezus en de rol van de
Heilige Geest. Sarina Bakker heeft deze keer een deel van het onderwijs gedaan, een prachtig weekend.
Kort daarop, 17 mei, hebben wij een aantal mensen mogen dopen in water.
Een voorbeeld van 'de wereld ingaan' was de missiontrip van Juliette Blokker. Zij reisde in april 2015 met
een groep van Charis Bible College naar Zuid-Afrika. Zij bezocht daar The Ark City of Refuge in Kaapstad.
Een project waar werkloze of dakloze mensen worden opgevangen om weer een plek in te nemen in de
maatschappij. Ze heeft daar veel kunnen doen en bijzondere dingen meegemaakt.
In augustus 2015 nam familie Homan de stap om alles achter te laten en met de twee jongste kinderen
voor een aantal jaar naar Senegal te vertrekken. Zij werken daar als vrijwillgers voor het BCS, een internaat
voor zendingskinderen. Ze zijn 'dormparents' van een groep kinderen en daarnaast is Wiebe actief in het
onderhoud van gebouwen en Reina in de 1e lijns gezondheidszorg. Dit gezin is uitgezonden via de Stichting
WEC Nederland, als gemeente steunen wij dit initiatief ook financieel.
Al wat langer actief in het buitenland zijn Koemar en Miena Bhageloe. Zij zijn in 2013 uitgezonden vanuit de
Shelter naar Suriname. Ze zijn hier vooral werkzaam onder hindoestanen, waaruit veel mensen tot geloof
komen in Jezus en Zijn kracht ervaren. Zij begeleiden deze mensen met onderwijs, gebed en praktische
hulp.
Het leiderteam veranderde medio 2015 van samenstelling: Na vele jaren heeft Gerda de Maa haar taak
neergelegd, ook via deze weg willen we haar hartelijk bedanken voor haar inbreng en zorg voor de
gemeenteleden. Gelukkig waren Jan en Jane Dekker bereid om voor het leidersteam de ondersteunen met
hun ervaring en kennis.
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Evangelisch centrum Shelter te Dronten

1.1 Bestuursverslag
Financiële ontwikkelingen
In 2014 en 2015 heeft helaas een aantal gezinnen de Shelter verlaten om uiteenlopende redenen. Dit is ook
terug te zien in de ontvangen giften en collectes. Daar tegenover zijn ook de beheerkosten gedaald,
waardoor per saldo een positief resultaat overblijft.
Sinds september 2014 heeft de Shelter geen personeel meer in dienst. Daarvoor was sprake van een
betaalde voorganger. De spreekbeurten tijdens de zondagse diensten zijn deels ingevuld door
gemeenteleden, daarnaast worden meer sprekers van buiten de gemeente gevraagd. Dit geeft een
verschuiving van kosten: Het wegvallen van personeelskosten, tegelijk een kleine stijging in
exploitatiekosten (o.a. de reiskostenvergoedingen).
Met de terugkeer van Reny Nauta naar Nederland is het project 'Uganda' in 2014 vanuit de Shelter
beëindigd. De sponsoring van 'Noahs Arc' voor het weeskind Patricia is wel aangehouden in 2015.
De huisvestingskosten zijn o.a. gestegen door de huur van een opslagruimte. Daarbij is de huur van de
Drieslag iets gestegen.
De kascontrole over 2015 is op 6 april uitgevoerd door twee gemeenteleden en is goed bevonden.
Samenvattend mogen we met dankbaarheid terugkijken en God bedanken voor zijn niet aflatende trouw!

Dronten, 19 april 2016
Namens het bestuur,

Dhr. J. Nieuwenhuize, penningmeester
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2. JAARREKENING
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Evangelisch centrum Shelter te Dronten

2.1 Staat van baten en lasten over 2015
2015

2014

€

€

Giften en collectes
Giften met bijzondere bestemming
Baten

23.575
9.908
33.483

34.750
22.184
56.934

Bijzondere bestemmingen / projecten
Activiteitenlasten

10.248
10.248

22.300
22.300

Bruto exploitatieresultaat

23.235

34.634

Personeelskosten
Afschrijving inventaris
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Uitgaande giften
Beheerslasten

243
5.514
2.772
901
945
2.639
13.014

19.523
261
3.823
1.508
493
557
4.230
30.395

Rentebaten

68

88

Resultaat

10.289

4.327

10.289
10.289

4.327
4.327

Bestemming resultaat:
Overige reserve
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Evangelisch centrum Shelter te Dronten

2.2 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de inkomsten van giften, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van
de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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