ANBI verantwoording 2017
Naam
Onze gemeente heet Pinkstergemeente Morgenstond Gouda, ook wel PGM Gouda of PGMG
genaamd.

RSIN nummer

Ons RSIN nummer is 00 78 20 343.

Contact gegevens

U kunt contact opnemen via de website onder het kopje “Contact & Adres”.

Bestuurssamenstelling
De dagelijkse leiding van de gemeente berust bij een oudstenteam van 9 personen (status 1
januari 2018). Een subset daarvan fungeert als statutair bestuur, wat het hoogste
bestuursorgaan binnen de PGMG is.
Per 1 januari 2018 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
 Paulus Steenkamp
Voorzitter
 Peter van der Heijden Penningmeester
 Ferdinand Kraal
Secretaris
 Thijs Jansen
Lid
 Marcel Rijsdijk
Lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden en overige oudsten binnen de gemeente ontvangen geen salaris voor hun
werkzaamheden als bestuurslid of oudste, maar kunnen wel aanspraak maken op een ANBI
vacatiegeld vergoeding.
De gemeente heeft wel de mogelijkheid om full/part-time betaalde werkers aan te stellen.
Deze verrichten specifiek vastgelegde werkzaamheden. Per 1 januari 2018 heeft de gemeente
één persoon (1) in dienstverband.
Daarnaast wordt voor bepaalde vastgestelde taken gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
uitkeren van een vrijwilligerstoelage binnen de wettelijke maxima. Per 1 januari 2018 bestaat
voor vier (4) personen deze regeling.

Doelstelling
De Missie (= onze bestaansreden) van de Pinkstergemeente Morgenstond Gouda is
geformuleerd als:
Wij hebben God lief met heel ons hart, ziel, verstand en kracht, omdat wij weten en ervaren
dat wij vrij zijn door het geloof in Jezus Christus, om van daaruit Gods liefde te laten zien aan
de wereld om ons heen.

De daarop gebaseerde Visie (= ons beeld van de gemeente op de lange termijn) luidt als volgt:
Met Gods liefde in ons hart richten we ons op mensen in Gouda en directe omgeving,
als gemeente:
We willen blijven groeien in toewijding aan God, en daarbij stimuleren dat de gaven,
die God aan iedere gelovige geeft, ontdekt, ontwikkeld en ingezet worden. We willen
een gemeente zijn die gastvrij en laagdrempelig is en waar mensen tot geloof en
herstel kunnen komen.
door groei:
Door goed onderwijs voor alle leeftijden willen we als gemeente en als individu
groeien naar volwassenheid in Jezus Christus.
om te gaan!
Het is ons verlangen het evangelie bekend te maken in woord en daad, als gemeente,
maar ook ieder in zijn/haar eigen leefomgeving, door vriendschap, evangelisatie en
zending.
Onze van de Missie en Visie afgeleide en periodiek bij te stellen Doelstellingen (= wat willen
we concreet doen) zijn momenteel de volgende:
 Focus op discipelschap van Jezus Christus
 Versterking van leiderschap op alle niveaus
 Gavengerichte gemeentebedieningen
 Toegeruste pastorale- en diaconale zorg
 Gestructureerd onderwijs voor alle geledingen
 Doelmatig en actief jongerenwerk
 Praktisch vormgegeven gastvrijheid

Beleidsplan

Algemeen
Op basis van onze Missie, Visie en Doelstellingen wil de PGM Gouda de leden en bezoekers
stimuleren en ondersteunen om te groeien tot volwassen, stabiele christenen die vanuit hun
relatie met God dienstbaar zijn in Zijn koninkrijk.
Het is dus ons verlangen dat de PGM Gouda een levende gemeenschap is waar:
 Een ieder zijn/haar persoonlijke relatie met God onderhoudt en zich dagelijks laat vullen
met de Heilige Geest,
 Zijn/haar leven vorm geeft vanuit het discipelschap (= volgeling zijn) van Jezus Christus,
 Zijn/haar gaven inzet als mede-arbeider op eigen niveau en wijze, en in een dienende
houding.
Daarom zijn keuze, inhoud en vormgeving van de activiteiten van de PGM Gouda bovenal
gericht zijn op de individuele groei in geloof en discipelschap van haar leden en hun inzet in
gemeente en wereld. Elkaar persoonlijk scherpen, bemoedigen en coachen is daarbij
onmisbaar.
Praktisch
Om onze doelstellingen te behalen biedt de gemeente een breed palet aan activiteiten aan
onze leden en aan bezoekers van de website en de zondagse erediensten. Deze activiteiten
staan in nader detail elders op de website (link: Wie zijn wij  Activiteiten) weergegeven.

Daarnaast bieden we vrij toegankelijk materiaal aan via de website (link: Wie zijn wij 
Downloads).
De gemeente streeft actief naar het inperken van onze ecologische “footprint” en bezit reeds
geruime tijd de predikaten FairTrade Kerk en Groene Kerk.
Activiteiten voor 2018
Naast de vele van jaar tot jaar doorlopende, bovengenoemde activiteiten om ons beleid
gestalte te geven, zijn enkele speciale initiatieven voor 2018 voorzien, te weten:
 Leiderschapstoerusting: Deelname van bestaande en aankomend leiders aan de Global
Leadership Summit 2018 in Rotterdam.
 Leiderschapswijziging: We verwachten enkele personele wijzigingen in het leidinggevende
team van oudsten.
 Externe activiteiten: Net zoals in sommige voorafgaande jaren zal door een zogeheten
“SPARK” actie een outreach gedaan worden naar minderbedeelden in de stad Gouda.
 Gebouw: Na de grote verbouwingen van de gemeenschappelijke ruimten in de afgelopen
jaren staat voor 2018 toiletruimtes in de planning. Tevens zal er meer gebruik gemaakt
worden van een 2e gehuurd gebouw voor de zondagschool (kinderwerk) activiteiten.
 Kinderwerk: We verwachten samen met de organisatie “De Vliegende Speeldoos”
wederom een dagvullend programma aan te bieden aan de kinderen en hun vriendjes /
vriendinnen, afgesloten met een optreden voor de ouders.

Verslag activiteiten 2017

Binnen ieder van de vele bestaande en van jaar tot jaar doorlopende deelgebieden in de
gemeente is steeds weer sprake van vernieuwende initiatieven. Deze worden hier niet
allemaal benoemd, maar volstaan wordt met het weergeven van enkele hoogtepunten uit
2017
 Bestuur: In 2015 kwamen de voltallige raad van oudsten zevenmaal en het bestuur
tweemaal ter vergadering bijeen.
 Leiderschapstoerusting: Met een ruime groep aan leidinggevenden werd deelgenomen
aan de Global Leadership Summit van Willow Creek op 17 en 18 november in Rotterdam.
 Gemeenteavonden: In 2017 werden twee avonden belegd voor alle leden waar lopende
zaken en nieuwe ontwikkelingen werden besproken, en de meningen van de leden
werden gepeild.
 Gemeenteweekend: Op 1-3 september 2017 namen 219 gemeenteleden deel aan het
gemeenteweekend dat in Mennorode in Elspeet werd gehouden. Naast toespraken door
de hoofdspreker Coen Nuyt was veel ruimte voor sport, spel, gesprek en ontspanning.
 Marriage Course: In 2017 namen 14 (aankomende) stellen deel aan de Marriage Course
gegeven.
 Gebouw renovatie: Op het hoge dak van het gebouw de Gouden Aar aan de Lage Gouwe
werden zonnepanelen geplaatst. De eerste aanwijzingen zijn dat het netto gebruik van
elektriciteit uit het net met 95% kon worden gereduceerd.
 Beheerderswoning: De keuken, vloer en badkamer van de woning op de 2e verdieping
werden gemoderniseerd.
 My Little Pantry: Sinds november 2016 is de gevel van het kerkgebouw voorzien van een
vrij toegankelijke vitrinekast waar huishoudelijke benodigdheden geplaatst en
meegenomen kunnen worden, gericht op hulpbehoevenden. Dit heeft ook de aandacht



van de pers getrokken, zie link http://www.ad.nl/gouda/gouda-heeft-een-little-freepantry~a87ada70/. Gedurende het hele jaar 2017 werd goed gebruik gemaakt van deze
uitwisseling, en deze lijkt dus te voorzien in een behoefte van de directe omgeving.
Minderbedeelden diner: Eind december 2017 werd een door de jeugd verzorgd diner met
cabaret en toneel aangeboden aan minderbedeelden uit Gouda. Hier namen ruim 25
personen aan deel.

Financiële verantwoording over 2016/2017
De gemeente kent een zogenaamd gebroken boekjaar, namelijk van 1 juli 2016 t/m 30 juni
2017. In het onderstaande overzicht wordt daarom de realisatie van het laatst afgeronde
boekjaar 2016/2017 samengevat. De jaarrekening staat onder toezicht van
Accountantskantoor E. Tak te Ammerstol.
Methodiek
De financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen door het bestuur, en de uitvoering berust
bij de penningmeester aan de hand van de jaarlijkse door het bestuur vastgestelde begroting.
De begroting wordt samengesteld op basis van door de diakenen en andere medewerkers
ingediende jaarprogramma’s. Na voorlegging aan de gemeenteleden voor eventueel
commentaar, bezwaar en of aanvulling wordt de uiteindelijke begroting door het bestuur
vastgesteld als beleidsdocument voor het geldende boekjaar.
Er wordt geen kas contant geld gehouden, alle transacties geschieden giraal. Het contante
geld van de zondagse collectes wordt wekelijks gestort op de gemeenterekening.
De PGM Gouda gebruikt het systeem van afschrijving van materiële investeringen boven € 500
over bepaalde periodes als spaarvorm voor de langere termijn.
Na afloop van elk boekjaar wordt de boekhouding gecontroleerd door een externe
accountant, die daarvan een Jaarrapport opmaakt. Na goedkeuring door het bestuur wordt de
penningmeester décharge van het gevoerde bewind verleend. Het jaarrapport wordt voor
gemeenteleden ter inzage beschikbaar gesteld.
Resultaten boekjaar 2016/2017
Baten
Giften & collectes
Overige baten, waaronder verhuur bovenwoning

Totaal baten

Lasten
Gemeentewerk
Diakengebieden (taakgebieden)
Diversen, waaronder bestuur, kantine, duurzaamheid
Totaal

€ 147.720.€ 4.165.€ 151.885.-

€ 28.331.€ 2.043.€ 30.374.-

Er zijn elf taak- of diakengebieden, te weten Eredienst, Gastvrijheid, Gaven & Talenten,
Huwelijk Opvoeding & Gezin, Lief & Leed, Onderwijs & Prediking, Jongerenwerk, Kinderwerk,

Pastorale Zorg, Kringenwerk, en Evangelisatie/Stadswerk. Elk met een eigen deelbudget in de
begroting.
Zendingswerk
€ 28.885.Dit bedrag wordt besteed ten gunste van de volgende projecten:
Gehandicaptenwerk Marokko, Stichting Hart voor Haïti, Stichting Hulp aan Oekraïne, en
Stichting Tjeko Kinderwerk.
Infrastructuur
Gebouw De Gouden Aar
Huurpand Lethmaetstraat 60A (het “Goudenaartje”)
Totaal

€ 37.514.€ 6.390.€ 43.904.-

De Gouden Aar is het eigen kerkgebouw, en de genoemde lasten betreffen onderhoud,
energie/water en alle onroerend-goedlasten.
Het pand Lethmaetstraat is in huur van de gemeente Gouda en is bestemd voor onder meer
het Kinderwerk en andere met de doelstelling van de PGMG overeenkomende activiteiten.
Organisatie
Algemene administratie
Communicatie

Totaal

€ 7.281.€ 2.959.€ 10.240.-

De Algemene Administratie betreft het zogenaamde Kerkelijk Bureau, waaronder de
ledenadministratie en de financiële boekhouding.
Communicatie betreft het IT-beheer en de interne informatie via diverse media.
Personele zaken
€ 20.657.Er waren in het afgelopen boekjaar 2015/2016 drie medewerkers in vaste dienstverhouding,
waarvan 1 dienende als uitzendkracht. Het salaris van de laatste is opgenomen bij de
lastenpost Zendingswerk. Met één medewerker is het dienstverband in dit boekjaar
beëindigd.
Voorts zijn er vier medewerkers die op basis van de zogeheten vrijwilligers-regelgeving een
financiële tegemoetkoming ontvangen. De oudsten en bestuursleden ontvangen geen loon.
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat
Resultaat van baten en lasten
Afschrijvingen materiële activa
Bedrijfsresultaat

€ 134.060.€ 17.825.- positief
€ 13.701.€ 4.124.- positief

