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Jaarverslag en balans 2020 van Stichting The Blossom 

Voorwoord: 

Hierbij bieden wij u de jaarverslag en balans van 2020 van Stichting The Blossom aan. 

Het jaar 2020; jaar waar corona nog steeds de economie op haar kop zet. 

Onze gemeente heeft dit jaar geen conferenties kunnen houden vanwege de door de overheid 

vastgestelde veiligheidsmaatregelen en dus de kerk bezoekers werd beperkt.   

Ik ga u kort mee nemen door de jaarrekening.   

Onze inkomsten bestaan uit giften en collecten van zowel de leden als gasten die hun tienden of extra 

offers hebben gegeven aan het huis van God. 

Al onze leden en bestuur werken op vrijwilligers basis en in plaats van vergoeding te willen ontvangen, 

hebben ze juist meer van hun financiën ingezet voor Stichting The Blossom. Onze dank aan hun is groot. 

Onze gebouw heeft een relatief forse overschrijding van kosten, deze kosten bestaan voornamelijk uit huur 

/gas- en elektriciteit /internet en onderhoud en reparaties van het pand. 

Ook bieden we iedere zondag na de dienst gratis eten en drinken aan en dat zijn ook extra kosten die de 

Stichting op zijn rekening neemt.  

Al met al zijn we waar het gaat om de inkomstenkant in de buurt geëindigd van alle verplichtingen en of 

uitgaves van het gebouw. (zie balans) 

Met inachtneming van de vastgestelde veiligheidsmaatregelen brachten we in mei het overleg weer in 

de gebruikelijke vergaderstructuur op gang. 

In de periode juni 2020 tot december 2020 is er 3 keer een vergadering online gehouden. 

Hieronder in willekeurige volgorde een korte samenvatting van de belangrijkste gespreksonderwerpen 

met, indien van toepassing, de resultaten. 

1. Wel of niet samen werken met Stichting SKIN. 

We hebben alle voordelen en nadelen besproken en de beslissing genomen om toch aan te sluiten. 

We zijn in 2020 officieel aangesloten bij Stichting SKIN, zodat we onze leden extra online trainingen 

kunnen aanbieden en ook om financiële steun te kunnen ontvangen tijdens de moeilijke maanden.  

 

Resultaat: We hebben 3 keer financiële steun ontvangen. We hebben 1000 euro gekregen om te 

kunnen geven aan de hulpbehoevende. De hulp is aangeboden in de vorm van voedselpakketten, 

voedselbonnen of andere hulp in natura.  

En de andere keren hebben we geld ontvangen van Stichting SKIN om de huur mee te betalen. 

Gods rijkelijke zegen voor deze steun.  

 

 

2. Onderhoud /reparaties en benodigdheden van het pand. 

We hebben een prioriteitenlijst gemaakt van alle verrichtingen die echt uitgevoerd moesten 

worden aan het pand. Welke kosten was voor de verhuurder en welke voor de huurder.  

 

Resultaat: de deur moest opnieuw geschuurd en geverfd worden, dat heeft de verhuurder 

geregeld.  
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Het plafond moest op bepaalde plaatsen echt vervangen worden. Het gebouw moest energie 

zuiniger gemaakt worden en in de keuken waren een aantal benodigdheden aan vervanging toe. Dit 

is allemaal geregeld op kosten van de Stichting. 

 

3. Verwarming van het kerkgebouw.  

In verband met regelmatige storing in de installatie, geluidoverlast en kosten heeft een 

werkgroepje voor de kerk de mogelijkheden onderzocht om over te gaan op elektrische 

verwarming. Gas is toch duurder dan elektriciteit.  

Resultaat: Het onderzoek leert dat het momenteel nog niet duidelijk is hoe dat op te lossen. Er 

wordt landelijk wel geëxperimenteerd maar gebleken is dat er nogal wat haken en ogen aan 

alternatieve verwarming zitten. Voorlopig blijven we de huidige installaties zo goed en kwaad 

mogelijk gebruiken. Misschien dat er in de toekomstige periode een acceptabele oplossing 

voorhanden is. 

4. Online diensten en digitaal collecteren   

We hebben nieuwe apparatuur aangeschaft om life streaming makkelijker te maken. Hierdoor 

zijn onze diensten life te zien op YouTube en op facebook. 

Resultaat: Het is overzichtelijker geworden voor de kijkers om te zien waar en hoe ze digitaal 

kunnen offeren. Maar we moeten dit wel blijven promoten omdat velen nog willen dat we thuis 

de offers gaan ophalen in de vorm van collecten. (zie balans). Digitale overboekingen zijn zeker 

voor de oudere generatie toch nog steeds moeilijk.  

5. Actie Kerkbalans. 

Om te proberen meer inkomsten te genereren hebben we aan de leden gevraagd om mee te 

denken hoe ze de gemeente kunnen helpen aan extra inkomsten.   

Resultaat: Het was erg aandoenlijk om te zien dat ene auto is gaan wassen voor extra offer of 

anderen zijn van huis tot huis gegaan met onze folders om steun te vragen, en weer anderen 

hebben uit hun spaargeld extra offer gegeven. En zodoende hebben we de meeste kosten en 

betaalafspraken kunnen nakomen. We zijn super trots op onze leden en God zal in overvloed hun 

tekorten aanvullen in Jezus naam. 

 

6. Schoonmaken van de gemeente. 

De vrijwilligersgroep voor schoonmaakwerkzaamheden in de kerk wordt steeds kleiner en dat 

geeft problemen. Er moet een nieuwe plan van aanpak komen. 

Resultaat: we proberen dit met alle leden van de kerk op te lossen, zondag na de dienst wordt er 

gezamenlijk schoon gemaakt en alleen de grote schoonmaak beurten worden door de vrijwilligers 

opgepakt.   
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Hartelijk dank. 

Hiermede beëindigen we het jaarverslag over 2020. 

De voorzitter bedankt ook dit jaar alle leden en vrijwilligers, op welk gebied dan ook voor hun inzet 

aan onze gemeenschap. Samen hebben wij er weer gezorgd dat de vele voorkomende 

werkzaamheden op tijd konden worden afgerond. 

 

 

 

 

  


