Notulen jaar vergadering 20-03-2018 Baptistengemeente Deventer
1.Opening.
E. V. opent de avond met het laten zingen van een lied (opwekking 167) en gaat voor in gebed.
2. Presentielijst.
Eenieder vult zelf zijn/haar naam in op de Excel -presentielijst op de laptop achterin de kerk. Deze wordt
toegevoegd aan deze notulen.
3. Notulen 28-03-2017
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarverslagen taakvelden.
Er is 1 opmerking over het jaarverslag van de gemeente, hierin staat abusievelijk vermeld dat A.B. een
preekbevoegdheid heeft. Dat is (nog) niet het geval. Verder wordt stil gestaan bij alle verslagen van de
verschillende taakvelden. Ze worden bekrachtigd met applaus. Er zijn geen vragen en de voorzitter dankt allen
voor hun inzet.
5. Jaarverslag financiën.
A. B. licht haar verslag 2017 (dat iedereen vooraf ontvangen heeft) toe met een PPP. Er is gelegenheid tot het
stellen van vragen. De conclusie is dat het tekort van 2017 kleiner is dan begroot. Er is groei in inkomsten te
zien. A. ervaart meer financiële betrokkenheid vanuit de gemeente. Er is sprake van een opgaande positieve
lijn. A. sluit af met een warm pleidooi voor de 3 zaken gebed, geloof en geven, die onlosmakelijk bij elkaar
horen. Applaus.
E. V. en D. de K. hebben deze keer de kascontrole uitgevoerd en alles in orde bevonden. Zij vragen de
gemeente per brief om de raad en de financieel administrateur decharge te verlenen. De aanwezigen van de
gemeente stemmen hiermee in. D. en E. hebben ook een aantal suggesties ter verbetering geformuleerd:
- De financiële administratie in de Cloud te zetten (back up)
- Giften niet via de kerk te laten lopen maar rechtstreeks naar het goede doel
- Het printer contract tegen het licht te houden (is vrij duur)
- SNS-rekening op te zeggen (onnodige extra kosten)
- Pas aan te vragen voor de ING-rekening
- Collecte geld maandelijks af te storten
- Het aanstellen van een penningmeester in de raad
B. V. voegt hier nog een advies aan toe nl ook afschrijven op de post geluid, dat is tot nu toe niet gedaan.
S. N. vraagt waarom A. pleit voor extra spaargeld. A. vindt dit verstandig ivm onverwachte uitgaven.
L. R. vraagt wat er minimaal aan reserve zou moeten zijn. E. V. raadt aan dat het eigen vermogen gelijk zou
moeten zijn aan het totaal van de begroting.
D. D. brengt de in opspraak geraakte directeur van de ING-bank ter sprake. Switchen van bank is echter niet zo
eenvoudig.
E. V. vermeld dat er een foutje in de boekhouding zit waardoor het financieel resultaat niet helemaal klopt. We
gebruiken ook de verkeerde termen. Een voorbeeld: de term reservering. Deze moet ook daadwerkelijk
uitgegeven worden. Dit kan evt wel volgend jaar recht gezet worden.
M. H. meldt zich aan om komend jaar E. V. te versterken in de kascommissie. Het is de bedoeling dat zij het
hele jaar een vinger aan de pols houden (bv elk kwartaal) en niet slechts 1 maal per jaar voorafgaand aan de
jaarvergadering
6. Investeringsvoorstel renovatie eerste verdieping.
H. ten N. houdt een PPP met daarin een terugblik op de afgelopen explorerende periode, verslag van de
besluiten op de afgelopen financiële vergadering in november 2017 en een uitleg over de plannen tot

herindeling van de eerste verdieping. In november 2017 heeft de gemeente ingestemd met 2 voorstellen, nl
het vervangen van de cv-ketels en de isolerende maatregelen op de eerste verdieping van het gebouw. Het
derde voorstel tot renovatie werd niet goed gekeurd omdat er te veel onduidelijkheid was. H. legt uit dat het
niet oppakken van de renovatie tegelijk met de isolerende maatregelen tot extra kosten leidt, immers dan
moeten in een later stadium de wanden en plafonds die eerst geïsoleerd zijn weer opengehaald worden om de
renovatie te realiseren. F. licht toe dat de uitgave voor renovatie gezien kan worden als een investering in
comfort en dat het ‘t gebouw weer up to date maakt (dus de marktwaarde voor verhuur) verhoogt. E. V. is wat
kritischer en vindt het een moeilijk beheersbaar risico. Hij zou liever eerst zorgen dat er geen jaarlijks
financieringstekort meer was.
PAUZE
Iemand van de gemeente heeft het voorstel dat meerdere mensen uit de gemeente voor bijvoorbeeld 1000
euro garant staan voor de kosten van de verbouwing. Tijdens de vergadering wordt al gepeild of er mensen zijn
die hier wellicht toe genegen zouden zijn. Elf mensen geven aan hier wel toe bereid te zijn. D. J. zegt toe dat de
raad dit voorstel in overweging zal nemen en evt verder uitwerken.
Tevens wordt besproken dat niet zonder meer uit gegaan kan worden van de ene offerte die er nu is. Er zullen
meerdere offertes bekeken worden (afspraken hiervoor lopen reeds) en ook is de voorkeur dat er veel zelfwerk
gedaan gaat worden om de kosten nog verder te drukken. De commissie neemt dit mee.
Bij de stemming over dit voorstel zijn 18 leden voor, 4 tegen en 2 leden onthouden zich van stemming.
7. Fondsenwerving.
R. H. heeft zich samen met T. S. gebogen over de fondsenwerving voor onze eigen gemeente. Vorig jaar is reeds
een begin gemaakt met een succesvolle actie en ook voor 2018 staan 3 acties op stapel. Zij vraagt alle
gemeenteleden na te denken over hun eigen aandeel in fondsenwerving, want het is iets dat zij niet samen met
T. kan doen, maar dat door de gehele gemeente gedragen moet worden. D.D. vraagt aandacht voor de
fondsenwerving voor HOH, De Ontmoeting en St. Present, de 3 goede doelen waar de gemeente zich aan
verbonden heeft. De giften hieraan gaan niet meer via de begroting, maar nu via rechtstreekse acties en de
collectes. Hij pleit voor een ambassadeur per goed doel die mede de kar trekt voor de fondsenwerving. B. D. wil
graag nog nadenken of hij dit zou willen zijn voor De Ontmoeting.
8. Rondvraag.
- D. K. pleit voor meer tijd tijdens deze vergaderingen om zaken langer door te spreken.
- N. P. wil graag nieuw schoonmaak materiaal, het oude is vies en stinkt. (J. D. gaat dit regelen)
- Ook vraagt N. aandacht voor de vluchtroute uit de kelder, de deur gaat lastig open en eenmaal buiten
blokkeren fietsen de vluchtweg. (B. B. zal dit punt oppakken)
- D. K. zegt dat het handiger was geweest om de begroting voor 2018 ook in het boekje voor deze vergadering
af te drukken. Niet iedereen is het met hem eens, aangezien het een jaarverslag van 2017 betreft.
Tevens geeft hij lucht aan zijn teleurstelling dat het zo lang duurt voordat de nieuwe statuten en het nieuwe
HH-reglement vastgesteld en in gebruik zijn.
- B. V. uit zijn zorg over het niet voltallig zijn van de raad tot na de zomer. Dit kan juridische consequenties
hebben. De raad neemt dit punt mee.
- M. verzoekt om wat meer discipline tijdens de vergadering, door het vele tussendoor gemompel kan men
vaak dingen niet goed verstaan.
9. Sluiting.
D. J. sluit af met dankgebed.
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