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1. Bestuursverslag
a. Algemeen:
Het jaar 2018 was voor Shelter Dronten een jaar dat als in het teken stond van het herfstseizoen,
waarbij het proces van afslanking en doorstart centraal heeft gestaan. Het is een erg bewogen jaar
geweest, waarin veel moeilijke en pijnlijke keuzes zijn gemaakt.
b. Ledenbestand:
Begin 2018 waren er ongeveer 25 volwassen leden/bezoekers en 15 kinderen. Eind 2018 waren daar 4
leden en 3 kinderen van over.
c. Bestuurssamenstelling:
Het leidersteam (LT) bestond begin 2018 uit 5 personen, het bestuur uit 3 personen. Bij de
bestuursvergaderingen schoven 2 tot 3 LT leden aan. (Zie hoofdlijnen beleidsplan voor de
leiderschapstructuur). Eind 2018 was het bestuur opgeheven en de rollen van voorzitter,
penningmeester en secretaris overgedragen aan het LT. Het LT bestond eind 2018 uit 2 personen.
d. Beloningsbeleid:
In 2018 waren er geen betaalde medewerkers in dienst van Shelter Dronten, aangezien de functie van
voorganger niet gevuld was. In het beleidsplan is namelijk vastgesteld dat uitsluitend de voorganger
(mogelijk) een betaalde functie bekleed.
e. Activiteiten:
Het jaar 2018 is begonnen met reguliere samenkomsten, zij het in kleine setting. De samenkomsten
begonnen met een muzikale tijd van aanbidding, gevolgd door een preek van een gevraagde spreker
met aansluitend tijd voor ontmoeting. Overige activiteiten waren reeds in de loop van 2017 komen te
vervallen. Nadat de samenkomsten een aantal maanden hadden stil gelegen, zijn er vanaf april weer
samenkomsten georganiseerd bij leden thuis. Na het overlijden van een van de leden in het najaar
van 2018, zijn ook die activiteiten voorlopig opgeschort.
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2. Financieel verslag
a. Staat van baten en lasten over 2018:
OPBRENGSTEN

KOSTEN

2017
€ 3.392 € 16.894
€ 11.629 € 8.538
€
€
20
2018

Giften en collectes
Giften met bijzondere bestemming
Rentebaten

TOTAAL OPBRENGSTEN
RESULTAAT

€ 15.021

€ 25.452

-€ 8.611

€ 148

2018

Afschrijvingen inventaris
Huisvestingskosten
Exploitatiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Uitgaande giften
Bijzondere bestemmingen/projecten

€

1.112 €

€

1.500 €

€

265 €

TOTAAL KOSTEN

€ 23.632

€

2 €

€

490 €

€

3.235 €

€ 17.028 €

2017
537
6.648
3.555
483
1.436
4.543
8.102

€ 25.304

(bestemming resultaat: Algemene reserve)

b. Eindbalans 2018:
ACTIVA

PASSIVA

Inventaris en inrichting
Audio/Apparatuur

€ 186

Subtotaal

€ 672

Liquide middelen

€ 486

Algemene reserve
Huisvestingsreserve
Reservering bijzondere projecten

€ 13.930
€ 3.938
€ 10.995

€ 28.191
€ 28.863

€ 28.863

c. Toelichting:
Na verschillende overleggen met gemeenteleden, bestuur en LT is in het voorjaar van 2018 besloten
een proces van afslanking te starten met als doel een doorstart mogelijk te maken voor de leden die
dat willen. Veel reeds afgeschreven inventaris is weggegeven aan instanties met een vergelijkbaar
doel als Shelter Dronten en waarmee een warme en vertrouwde band bestond. Er is besloten om de
ondersteuning van bijzondere projecten bij een ander kerkgenootschap onder te brengen. Deze
overgang was in 2018 nog niet afgerond, waardoor op de eindbalans nog niet de status weergeeft na
het proces van afslanking. In 2019 zal met name liquide middelen wegvloeien, ten koste van de
reserves.

-3-

