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Capelle aan den IJssel, 03 januari 2017
Notulen bestuursvergadering
Aanwezig: Dhr. Z.S. Sitaram (voorganger/kerkenraad), dhr. M.C. Mathew (kerkenraad)
Afwezig: Mevr. S. Mathew-Gill (Penningmeester)
Opening
De vergadering wordt geopend en er wordt kort uitgelegd wat het doel is van de
bestuursvergadering. Na de opening worden de volgende punten besproken.
Huidige structuur van de kerk
1. De structuur is ongewijzigd t.o.v. het jaar 2015 en 2016
Agendapunten
Kerkgebouw Wisselspoor 6
1. Medio mei 2016 hebben wij de sleutels ontvangen van het nieuwe kerkpand. Het
moderniseren van het pand heeft de meeste financiële en tijdsbelasting geplaatst op
de kerk.
2. In totaal is er om en nabij €100k geïnvesteerd in het pand, waarvan €75k is betaald
door de gemeente Capelle aan den IJssel om te voldoen aan de eisen conform het
bouwbesluit. Circa €25k is geïnvesteerd door de kerkgemeente.
3. De kerkgemeente moet €10k, verdeeld over een periode van 5 jaar terugbetalen aan
de gemeente Capelle aan den IJssel.
4. Om de geldstromen te controleren is er gebruik gemaakt van een Programma van
Eisen en heeft er wekelijks overleg plaats gevonden met de aannemer
Schenkelbouw.
5. De opslagruimte (schuur) wordt gedeeld met Kinderdagverblijf Noach, dit is een
mondelinge overeenkomst en geheel kosteloos.
6. In het jaar 2017 zal er een training plaats vinden op de brandmeldinstallatie (BMI), dit
is noodzakelijk op de brandveiligheid te borgen. De training zal gezamenlijk worden
aangelopen met KDV Noach en Accent Praktijkschool.
7. Eén maal per jaar wordt er gezamenlijk een ontruiming geoefend.
8. Er wordt een gezamenlijk ontruimingsplan opgesteld KDV, De Deur en Accent,
kosten raming €500,9. De kerkgemeente beschikt over BHV geschoolde leden. Jaarlijks wordt de scholing
bijgehouden.
Ledenbestand
1. In het jaar 2016 hebben 12 kerkleden besloten de kerk te verlaten conform
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP, Artikel 8 van de kerkstatuten (in oprichting, is ter
goedkeuring bij de notaris)
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Leningen en overige kosten
Momenteel lopen er 2 leningen.
1. Lening 1 betreft een bedrag van €2500,- bij de moederkerk Evangeliegemeente De
Deur Breda. De lening wordt terugbetaald in 10 termijnen resulterend in een bedrag
van €250,- p/mnd.
2. Lening 2 loopt bij een bedrijf waar de WMF Presto 1400 is aangekocht het gaat om
een bedrag van €1400,- euro welke in twee delen wordt betaald namelijk december
2016 en juni 2017 resulterend in een bedrag van €700,- per betaling.
3. De stoelen die zijn overgenomen van Evangeliegemeente De Deur IJsselmonde zijn
afbetaald kosten €400,4. Er staan een aantal kosten voor 2017 geraamd, kosten ontruimingsplan (€500,-),
opleiding BMI (€, onbekend), vaststellen kerkstatuten (€385,-) en onderhoud WMF
(€295,-). Alle bedragen zijn ex BTW.
(Financieel) beleid
Beloningsbeleid
1. Dhr. Z.S. Sitaram ontvangt voor als nog geen salaris/traktement uit de kerk. Wel
ontvangt dhr. Z.S. Sitaram voor hem en zijn partner mevr. A. Sitaram-Kalpoe een
vrijwilligersvergoeding vastgesteld volgens het regelement. Beiden zien momenteel af
van de vergoeding.
Partners
1. Het afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen opgetreden in de
samenwerkingsverbanden met onze partners.
2. Wel is er deelgenomen aan een pastoraal bijeenkomst georganiseerd door de
Burgemeester van Capelle aan den IJssel en is er een bedrag gedoneerd aan de
Voedselbank (˂ € 150,-).
3. In het jaar 2017 zal er samengewerkt worden met Stichting Gave voor het opvangen
van de statushouders in Capelle aan den IJssel.

Vastgesteld door

Dhr. Z.S. Sitaram

Dhr. M.C. Mathew

(Voorganger, kerkenraad)

(Kerkenraad)
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