
05.02.2014  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 20.40 
 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
 
Bonnen overname, gecontroleerd 
 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 

- Beloftegaven febr – maart – april is 490 euro 
 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 

-  200 euro voor wereld evangelisatie voor de maand januari maakt Bas morgen nog 
over  

 
Bankafschriften kopie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Huur vóór 20 febr betalen 
- Zo.av. vóór de conferentie bekijken of pastor 150 eu kan meenemen voor kosten 

conferentie 
- Jaarvergadering gepland op 10 maart 20.00u , op 5 maart mndrapport bespreking en 

voorbereiding presentatie 
- Advies vragen aan Hans Dalstra over de mogelijkheid van Huurhuis pastor als 

pastorie. Pastor Lanters zal kontakt opnemen met Hans. 
- Traktement niet als sluitpost maar als eerste overmaken. Afgespoken dat Bas van af 

nu een vast bedrag van 500 euro traktement zal gaan over maken. 
- Nieuwe ruimtes erbij huren? Nee. We weten niet wat we dan gaan betalen. Nu 

betalen we heel weinig. Interim rekent volgens contact persoon Jeroen: 50 euro per 
m2 per jaar. Wanneer we opnieuw een contract zouden maken, kan het zijn dat ze 
willen dat we veel meer moeten gaan betalen. 

- We weten niet hoelang we nog in gebouw de Aar kunnen blijven zitten. We willen 
wel op zoek gaan naar een nieuw pand. Kalkovenweg 2 een optie? 

 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



00.00.2014  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 20.20u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Niet meer maandelijkse gift voor Zwolle 5% van de beloftegaven Alphen, 
in plaats daarvan pledge na de conferentie voor de zwolle conferentie 

- Zes maal maandelijkse gift Wereldevangelisatie 150,-, feb – aug. 
- 300,- overmaken van Spaar naar betaal rekening ivm overmaking huur, 

brandstof auto,  
Rekeningen die uitgesteld kunnen worden een schatting: Anbi gegevens 
250,-, opwekkingsdiensten 100,- , folders 150,- 

- Rekening folders voortaan opsturen naar onze kerk ipv dat Wouter 
betaald 

- Bespreking  ANBI gegeven bijwerken door Wim Grootveld, vraag door 
Bas aan Wim: uiterste datum, toegang ANBI site, aanpassing beleidsplan 

- Bespreking jaarvergadering: op 10 maart 20.00u in het kerkgebouw, Bas 
eerst met financieel overzicht en activiteiten, vragen, daarna pastor 
Lanters wat opvalt en beleidsplan komende jaar, vragen.  
 

Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 
- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



07.04.2014  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.00 u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Berekend dat we deze maand ong. 600 euro kunnen overhouden. Dat 
komt goed uit en kunnen we gebruiken voor de kosten van de kroatie 
reis begin mei. Verder niet vergeten de Anbi kosten: ong. 200euro 
 

Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 
- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



12.05.2014  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.00 uur 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Gemeente wil bruikleen overeenkomst opzeggen per 1 sept. 2015 
- Wij hebben nodig 180 m2 dan 35 eu pm2, minimaal 120 m2 dan 50 eu 

pm2, komt overeen met ong. 525 eu huur per maand 
- Kalkovenweg 14, Curieweg 8 als mogelijkheid voor onze kerklocatie, 

kontakt Bart Willemse van automotive, nadeel geen goede kerklocatie, 
mogelijkheid gemeente afwachten, ik heb een brief opgestuurd per mail.  

- Betaling Anbi in de maand mei 
-  

Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 
- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



04.06.2014  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 20.30u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 

- Veel bonnen Kroatie 
- Ongelukje auto in Kroatie, gelukkig extra verzekerd, raken alleen borg 

kwijt 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- We staan er financieel goed voor, bewaren voor verhuizing 
- Kostenplaatje ev Teune, 80eu zakgeld(20eu pd) Bas geeft aan begin, 

benzine kosten 100eu, minimale preekvergoeding 750eu 
- 90 kontant voor B&B ev T in Jagersrust aan pastor meegeven 
- Gebouw zoeken: school so prisma in onderhandeling, afspraak, makelaar 

flexas bezichtiging, makelaar van brussel zal voor me kijken, 
- drie spaarrekeningen: spaargewoon, gebouwen, WE/conf. Bas gevraagd 

te openen, afspraak: 50,- naar spaar pm en 50,- naar gebouwen pm 
 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



07.06.2015  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 20.45 uur 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 

- Kasverschil van 199 eu, niet kunnen vinden, afgesproken met Bas dat ik 
het mnd rapp. Zonder tegenbericht van Bas, morgen opstuur aan pst 
Valk. 

Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Deze maand juli weinig kosten, hooguit voor het team uit Ede 
- We nemen ong 1400 eu mee (spaar meegerekend) deze maand. 

Volgende maand augustus hebben we wel meer kosten : verhuiswagen 
en borg: 500 eu conferentie kosten pastor 200 eu. 

 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



05.08.2015  Bespreking maandrapport Juli 
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.45u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Uitgaven rondom de conferentie en verhuizing, inschatting: Nico Davids 
en dochter 230eu, DirkJan en yvonne 150eu, ev.Jonkhout 500eu, na 
berekening zouden we ong 420 eu overhouden 

- Daarvan wil ik 100eu nemen voor confkosten. 320eu blijft over voor de 
verhuizing 

- pastor zal mogelijkheid bekijken dochter bij Grace  en pst. Nico D bij 
rustende jager 

 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk 
- Pastor Johan Houtman 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



08.09.2015  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.00u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 

- Roger bewaard huurcontract en opzegging garagebox Weideburg BV 
 

Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Huur garage box overmaken op einde vd maandag 
- Roger zal nadenken over opening kerkgebouw, evangelist Draaier ? 
- Contract Jan vd Bosch voor nieuwe kerkgebouw moet nog , vragen: bord, 

koffiedrinken, afval 
- Vraag aan Hans Dalstra over mogelijkheid huis op naam vd kerk 
- Beloftegave Wereld evangelisatie gedaan voor onze kerk in op 

donderdagavond in de conferentie: 6 x 200 eu, van september 2015 tm 
februari 2016 

 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Voortaan alleen naar pastor Evert Valk: valkdedeur@gmail.com 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



06.10.2015  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.30u  
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 

- In september zijn 3 bijzondere giften gedaan voor de Alphen kerk, 250,- , 
1000,- 200,- de giften gegeven door o.a.(?) Bas Knijpstra en Richard 
Overes. 

Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- In november krijgen we nog 250eu borg terug van de gehuurde 
garagebox 

- Wij hebben teveel geld uitgegeven door op het laatste moment folders 
te laten drukken en zo spoedkosten te betalen, folders lezing 132eu 

- Huur van ruimtes wijkcentrum kerk en zanen zijn aantrekkelijk: ong. 
18eu, wanneer we het als kerk zouden huren voor diensten komen we 
uit op 250eu per maand, met garagebox 125eu zit je dan aardig 
goedkoop 

- Nagevraagd bij belastingdienst: verhuur van onroerende zaken is in 
beginsel vrijgesteld van BTW. Dus als kerk hoeven we op de huur niet 
nog eens een bedrag te betalen aan de verhuurder. 

- Kostenberaming november, komst pastor bowman, vliegticket, 
overnachting, vervoer, zakgeld, folders: 350 eu 

- Bas denkt dat oktober niet zo’n dure maand zal zijn, de verhuizing heeft 
ons zo’n 500 eu gekost. 

- Hopelijk kunnen we de huur van de nieuwe locatie betalen 
 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk,  valkdedeur@gmail.com 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



05.11.2015  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 20.15 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 

- Beloftegave nov-dec-jan 500,- 
- Belofte huur kerk 595,- 
- Garagebox borg moet nog terugkomen 

Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- traktement 
- Voortaan eerst traktement overmaken 500,- 
- Bord gebouw, kosten autosticker 175,- excl verzendkosten en btw 

 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk,  valkdedeur@gmail.com 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

 
Notulist: Roger Lanters 
 



06.12.2015  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.05 uur 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Verzekeringen Donatus heroverwogen en we willen de verzekeringen 
aanhouden 

- Op zoek naar een nieuw gebouw: pieterfloriszstraat 1a, keizershof 31 
 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk,  valkdedeur@gmail.com 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

Nieuwe afspraak maandrapportbespreking:  
 
Notulist: Roger Lanters 
 



05.01.2016  Bespreking maandrapport  
Aanwezig: pastor Lanters, Kerkenraadslid Bas Knijpstra 
Locatie: Bezembinder 103, Alphen ad Rijn 
Tijd: 21.25 u 
Handgeschreven tellijsten, nagerekend 
Bonnen overname, gecontroleerd 

- Kraamkadootje Ilam, representatie kosten 
Bovenstaande gegevens juist vermeld op maandrapport, nagekeken 
Tienden en andere bedragen overgemaakt, gecontroleerd 
Bankafschriften copie bij maandrapport gegevens 
Handtekening maandrapport 
 
Bespreking: 

- Gesproken over team litouwen en team Lisabon en de kosten 
- Kosten berekening ev Dekker 750,- , folders 150,-, hotel 120,- 
- Kosten auto apk en grote beurt, ong 500,-, heb afgesproken met 

Hoekstra dat de rekening aan het eind vd mnd betaald kan worden 
 
Maandrapport gescand en doorgemaild naar: 

- Pastor Evert Valk,  valkdedeur@gmail.com 
- Bas Knijpstra (+ excel versie) 

Nieuwe afspraak maandrapportbespreking:  
 
Notulist: Roger Lanters 
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