
  

 

Notulen 2013  - St. Beheer Evangelie Gem. De Deur Rotterdam 

 

Datum :   woensdag 27   februari 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

Januari 

. uitreiken giften formulieren 2012 

. support Aruba overgemaakt door Wim 

. verder verzoek Utrecht voor support aan Aruba, verantwoordelijkheid Utrecht 

. support verhuizing/inrichting koppel Hoogeveen 

. start budget voor kinderkerk/zondagschool miv 01 maart / Daan – rapportage 

. afwikkeling pand Hoogeveen / tegemoetkoming & tegenvoorstel – kosten dec overgeboekt 

 

 

Februari 

. zo 3 februari presentatie jaarverslag over 2012 

. mailtje richting Sipkema verstuurd t.a.v. info over einddatum gebruik zaal eind maart a.s. en 

eventuele mogelijkheid tot verlenging 

. bericht binnen van Sipkema t.a.v. verlenging huurmogelijkheid t/m  31 aug 2013 

. begroting a.s. tentcampagne Suriname september van Clyde binnen 

. leges vergunnigen evenementen 2013 en kosten website / Maurice 

. Cedric heeft eindelijk werkvergunning voor Aruba gekregen, nu nog werk – support tot 1mrt 

/ notificatie rekenigen Utrecht 

. reparatie thermostaat knoppen – klacht van Sipkema 

. check Alfred i-banking Suriname rekening 

. start budget kinderkerk/zondagschool/ranjahuis – Daan incl. maken v. maandrapporten 

. zoektocht - pand Gerdesiaweg via Reliplan 



  

 

 

 

Datum :   zondag  28 april 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

Maart 

. 3 aanslagbiljetten van gemeente ontvangen gemeentelijke heffingen/bedrijfsreiningingsrecht 

voor jaren 2010~1012. 

. opwekkingsdiensten met ps. J. Houtman 23-25 maart / hotel boeken 

. Robertus geeft aan uitval basversterker, en verzoekt additioneel apparatuur voor 

teams/zangdienst 

. na diverse pogingen, reactie Hoogeveen, zou eindafrekening sturen  

. Franco verhuist per 01 juli uit het huis van Alfred / contact Alfred – verdere plannen / 

opstellen beëindiging huurovereenkomst 

. Cedric verhuist uit huis Franco te Aruba per 01 juli 

. afwikkeling pand Hoogeveen moeizaam / slome en vage respons andere zijde 

. Utrecht verzoekt overname Aruba kerk; contact Zwolle 

 

April 

. verantwoordelijkheid Aruba kerk overgenomen door Rtdam, onder voorwaarden tav Cedric 

. verzoek support Zwolle 

. 25 april - Wijziging van activiteiten code bij KvK Rotterdam doorgevoerd op  

SBI 64302 (beleggings instelling vaste activa) >> SBI 6420 (financiele holdings -beheer 

financiën v. stichting) 

. 26 april - bezwaarschrift verstuurd naar Gemeente ivm hiermee.  

Aangehaalde punten van bezwaar :  

1. Foutieve inschrijving bij KvK als beleggings instelling in vaste activa ? 

2. Metrage- pand heeft 890m2, echter wij gebruiken 550m2 

3. geen correctie t.a.v. meting gebruikstijd (geen kantoortijden, maar daarbuiten in 

gebruik) 

. afwikkeling pand Hoogeveen / reaktie maand verlaat & nog geen eindafrekening 

. zoektocht - pand Stadhoudersplein / IJsclubstraat 

. tewerkstellingsverklaring afgeven voor Cedric 

 



  

 

 

Datum :   zondag  30 juni 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

 

Mei 

. Daan V. verzoekt beamer voor kinderkerk. Nieuwe beamer wordt besteld, zal in hoofdzaal 

geplaatst worden, en oude beamer zal naar kinderkerk gaan. 

. verzoek ps. Houtman aan Rotterdam voor additionele verblijfsverklaring voor Kenscky 

voorp periode 24 jul tot 7 aug, voorafgaand aan zomerconferentie 

. 21~23 mei – hotel geboekt voor ps. Maleno 

. 25 mei trouwdag Jackson en Elsa // enkel huwelijks inzegening en korte receptie in kerk 

. 31 mei-02juni opwekkingsdiensten met ps. Zimmerman 

 

Juni 

. Wim haalt toekomstige nieuwe regelgeving aan t.a.v. ANBI’s :  

- Publicatie plicht vanaf jan 2014 

- belasting aftrekbaarheid van periodiek giften via ANBI ipv via de notaris vanaf 2014 

.  Brief aankonding Belastingdienst voor visite // in gereedheid stellen benodigde documenten 

(jaarverslagen, beleidsplan, notulen) 

. aanschaf nieuwe stofzuigerkop / Robertus 

. support Zwolle voor Aruba 

. Aruba maandrapport … / geen werk 

. pand Hoogeveen weer geprobeerd kontakt te zoeken / geen respons 

. overlijden moeder van Bernadette / zij komt over naar NL voor begrafenis 

. zoektocht - pand IJsclubstraat – huurvoorstel / bestemmingsplan 

 



  

 

 

Datum :   woensdag 28  augustus 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

 

Juli 

. 03 juli Belastingdienst visite (in kerk) om aanmerking als ANBI te beoordelen 

. positief verlopen; ANBI status verkregen  

. donderdag nacht 10 juli inbraak melding Sipkema/ niets gestolen 

. 27~29 juli opwekkingsdiensten met ps. C. Entong / hotel e.d. boeken 

. extra gift voor Zwolle conferentie 

. pand Hoogeveen afwikkeling / laatste poging echter geen reaktie – correspo afgesloten 

. verzoek aankoop nieuwe basversterker kinderkerk na schade / afgewezen 

. berichtgeving Aruba los van financieel support per 01 aug of terug naar NL 

. Clyde wordt aangesteld als centraal organisator voor Suriname campagnes 

 

 

Augustus 

. Bestelling folders “Welke weg is de juiste ?” voor Romeo Alimoestar in Suriname bij Vuyk 

Zwolle 

. publicatie plicht ANBI per 01-01-2014 verplicht 

. verzoek via Jose (ordedienst) om nieuwe EHBO kisten te kopen, om de oude te vervangen 

op 2 locaties: in hoofdzaal en in de oppas ruimte 

. 17~19 augustus opwekkingsdiensten met ps. Davids net na conferentie 

. verzoek Suriname nieuwe standaard folders voor Evangelisatie, meteen voor alle 3 

. zoektocht - pand RK kerk “de Goede Herder” – Lombardijen Pascalweg 

 



  

 Datum :   woensdag 30 oktober 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

 

 

September 

. verklaring maatschappelijke ondersteuning Gabriella 

. 12~14 september tentcampagne Suriname ps.F.Maduro/ps. W.Bohorquez/ ps. M.Klok – 

teams en pastors komen over uit Trinidad/Tobago en Guyana 

. 20-22 september opwekkingsdiensten met ps. Osei Bobie / ticket en hotel boeken 

. 28 september gastpreker uit Santo Domingo 

. check kostenberekening Alfred & support 

 

 

Oktober 

. 11~14 oktober team naar Tsjechie/Brno naar ps. I.Toren 

. voorbereidingen voor landelijke tienerrally in Rotterdam 9 november a.s. 

. support verlenging Aruba t/m eind december, geen werk, voorwaarde terug naar NL 

. 22 oktober melding Sipkema / brandweer tav kinderruimte  

. support verklaring Aruba afgeven 

. zoektocht - pand Zomerhofstraat 

 

 

 



  

Datum :   zondag 29 december 2013 

Locatie :  kerk Jufferstraat 9 Rotterdam   

Aanwezigen :   ps. F. Maduro (voorzitter), W. Grootveld (secretaris),  

D. Usmany (pennningmeester/notulist) 

 

 

 

Zaken besproken en genoteerd, voortgang en te ondernemen acties. Punten uit vorige meeting 

niet gecompleteerd worden eventueel herhaald. 

 

November 

. 9 november tienerrally in Rotterdam – Wim organiseert 

. 15~17 november opwekkingsdiensten met ps. Draaijer / 25 jarig bestaan Rtdam kerk - 

viering 

. 29 november keuring brandblussers in kerkpand (Maurice)/vervanging en aanschaf 4 

brandblussers 

. 30 november trouwerij Rene & Jenny 

. zoektocht – pand Ludolf de Jonghstraat / Overschie 

 

 

December 

. za 21 december talentenjacht 

. voorbereidingen kerstviering 

. evt aanpassing oppasruimte / contact opnemen Brandpreventie 

. overhalen Clyde/Sharmilla en Alfred/Bernadette voor komende winterconferentie; hen 

contacten voor kijken naar ticketprijzen 

. Aruba nog geen werk 

. klacht Sipkema over overbelasting keukenapparatuur 

. contact Sipkema over huur extra parkeerplaatsen van 14 naar 21 vrnl. op zondag ochtend 


