
Jaarverslag Vereniging Evangelische Unie 2021 

Net als voorgaand jaar werd het jaar 2021 voor een groot deel bepaald door corona. Niet alleen de 

kerkdiensten konden niet op de gebruikelijke manier worden gevierd, in de kerk met alle kerkgangers 

samen, ook de vergaderingen van de Vereniging Evangelische Unie zijn daardoor in aantal beperkt 

geweest. 

Hekwerk 

Om aan de overlast van hangjeugd bij de achter ingang een einde te maken, is er besloten tot het 

plaatsen van een hekwerk. Veel dank aan Rick Poleij die keuze en plaatsing van het hekwerk heeft 

begeleid. Een mooi hekwerk passend bij ons gebouw en de overlast is voorbij. 

 

Video/audio apparatuur 

Na veel afstemming/overleg is de video en audio apparatuur aangeschaft en geïnstalleerd.  

Waar in eerste instantie werd gesproken over een bedrag van 9.000 euro is de uiteindelijke rekening 

uitgekomen op 13.638 euro (een 50 % overschrijding van het oorspronkelijke bedrag0 

 

Inschrijving KvK 

De nieuwe bestuursleden, Helen v/d Hil en Gerda Prins in de KvK heeft voor een vervelend bij-effect 

gesorteerd. Bij de Rabobank werd in de maand december de bankpas van Greet Zwaanswijk zonder 

enig overleg geblokkeerd. Greet stond niet als bestuurslid van de Vereniging in de boeken bij de 

Rabobank en is ook geen bestuurslid en dat was de reden voor blokkade. 

Na een maand, eind januari 2022 is alles weer hersteld. 

 

Overleg met de Rabobank 

Het jaarlijkse gesprek met de Rabobank is  gehouden met Gert Middelburg en Wim de Jong. Binnen 

het bestuur en samen met de leden van advies Henk v/d Burg en Piet Verhagen wordt gekeken op 

welke wijze we meer rendement kunnen maken van onze bezittingen. Gezien de recent gedaalde 

beurskoers is het verstandig hiermee nog even te wachten tot dat alles is meer is genormaliseerd. 

 

Verkoop tuin Van Nieuwkerk 

Intensief overleg geweest met Santen en Gasille over de verkoop van de tuin van Van Nieuwkerk  

naar de buurman Solleveld. Na veel interne afstemming en gesprekken met genoemd kantoor zijn we 

uitgekomen op een bedrag van 40 euro per m2 voor de Vereniging. Echter op 13 april jl. hebben we 

een mail ontvangen dat men voorlopig van de eventuele aankoop afziet. De stijgende gasprijzen en 

onzekere opbrengst van de paprika’s zijn debet aan dit besluit. 

 

Bazaar 2021  

Ook in 2021 is er geen bazaar gehouden, de extra brief heeft het mooie bedrag van 13.950 euro 

opgebracht. Ook de “gewone” vrijwillige bijdrage heeft een mooie stijging laten zien van 14.400 euro 

in 2020 naar 21.200 euro in 2021 

 

Financiële positie Vereniging, toekomst 

De jaarlijkse opbrengsten, “levend geld” laten een bedrag zien tussen de 40K en 50K de uitgave zijn 

per jaar meer dan 100K. Ongeveer 20K koster, 65K voor dominee, 2K voor overige kosten, 10K voor 

energie en nog 20K algemene lasten. Voor de toekomst zullen we moeten kijken naar 

kostenbesparing, onder andere energiekosten, om uitgaven en inkomsten meer in lijn te brengen 

met elkaar. 


