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1. Bestuursverslag
a. Algemeen:
Waar het jaar 2018 voor Shelter Dronten een jaar was dat als in het teken stond van het
herfstseizoen, kenmerkte 2019 zich als een geestelijke winter. Na het proces van afslanken en
doorstarten (het afvallen van de bladeren) in 2018, ging de gemeente in 2019 in de ruststand. De
‘sapstromen’ kwamen tot stilstand en aan de buitenkant was niet veel te zien. Toch gebeurde er
intern veel, ter voorbereiding op het komende lente-seizoen. Begin 2019 is de nieuwe visie in
hoofdlijnen op papier gezet, waarna de rest van het jaar er druppelsgewijs zaken verder werden vorm
kregen. Deze visie is uitgewerkt in een vernieuwd beleidsplan, waarvan een versie in hoofdlijnen op
de website te vinden is.
b. Ledenbestand:
Omdat de gemeente gepauzeerd is, wordt er momenteel geen ledenlijst bijgehouden.
c. Bestuurssamenstelling:
Het leidersteam (LT) bestond in 2019 uit 2 personen. (Zie hoofdlijnen beleidsplan voor de
leiderschapstructuur), die ook de bestuurlijke rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris
vervulden
d. Beloningsbeleid:
In 2019 waren er geen betaalde medewerkers in dienst van Shelter Dronten.
e. Activiteiten:
In 2019 zijn we een aantal keer informeel bij elkaar gekomen, waaronder een barbecue in een park.
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2. Financieel verslag
a. Staat van baten en lasten over 2019:
OPBRENGSTEN

KOSTEN

2018
€
100 € 3.392
€ 10.625 € 11.629
€
6 €
2019

Giften en collectes
Giften met bijzondere bestemming
Rentebaten

TOTAAL OPBRENGSTEN

€ 10.731

€ 15.021

RESULTAAT

-€ 19.650

-€ 8.611

2019

2018
1.112
1.500
265
2
490
3.235
17.028

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

€

643 €

€

-

€

-

€

438

€ 27.679

€
€
€
€
€
€

TOTAAL KOSTEN

€ 30.381

€ 23.632

€

121

€

1.500

(bestemming resultaat: Algemene reserve)

b. Eindbalans 2019:
ACTIVA

PASSIVA
€0

Inventaris en inrichting
Audio/Apparatuur

€ 29

Subtotaal

€ 29

Liquide middelen

Algemene reserve
Huisvestingsreserve
Reservering bijzondere projecten

€ 8.199
€0
€ 1.014

€ 9.184
€ 9.213

€ 9.213

c. Toelichting:
Zoals in het jaarverslag over 2018 is aangegeven, was eind 2019 de overdracht van de ondersteuning
van bijzondere projecten aan een ander kerkgenootschap, nog niet afgerond. Hoewel in 2019 door dit
proces veel liquide middelen zijn weggevloeid, ten koste van de ‘reserve bijzondere projecten’, heeft
de afronding niet volledig plaatsgevonden. Hierdoor staat op de eindbalans van 2019 nog een
reservering van ongeveer €1.000, welke begin 2020 zal worden uitgekeerd naar het vaste project in
Suriname.
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